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DAUGIAU
Beveik visoje pasaulio lietu- 

. vių spaudoje lietuviškos gimna
zijos Vokietijoje reikalu yra pa
skelbta gausybė informacijos. 
Visa tai, be abejonės yra labai 
gerai, nes tik tokiu būdu yra at
kreipiamas lietuviškos visuome
nės dėmesys į šį tautinį gyvyy- 
binį reikalą.

Vienas tačiau kyla klausimas 
sąryšy su šiuo taip intensyviai 
puoselėjamu reiškiniu, kas gi 
lankys tą lietuvišką gimnaziją? 
Ar lietuviukai, baigę vokiškas 
pradžios mokyklas? Šio klausi
mo visai nekiltų, jei lygiagrečiai 
su gimnazijos- reikalu būtų su 
tokiu pat uolumu rūpinamasi ir 
pradžios mokyklų stiprinimu.

Turint gavoje tai, kad tik lie
tuviška pradž. mokykla daugu
moje paruoš mokinius ir lietu
viškai gimnazijai, tenka tad su
simąstyti, ar neverta daugiau 
pastangų ir išteklių skirti ir šiai 
pastarajai, atseit, pr. mokyklai. 
Šis lygiagretumo klausimas yra 
taip suprantamas, kad netenka 
jo svarstyti.

Šiandien jau, turbūt, nė vie
nam nekyla klausimas, kam, bū
tent, mums ta lietuviška mokyk
la bei gimnazija yra reikalingos. 
Visiems yra žinoma, kad mūsų 
inteligentijos kadrai nyksta, kad 
senesnioji jos . karta dideliais 
šuoliais skuba prie karsto, kad 
artėja laikas, kada tautinės gy
vybės vairas turės iškristi iš jos 
rankų ir kad, nesant paruoštų 
naujų vairuotojų tamsybių .dva-r 
sios banga nušluos mūsų tautą 
nuo gyvenimo kelio. Tai yra 
kiekvienam aišku. Taip pat yra 
aišku, kad šios mokslo instituci
jos privalo būti remiamos kiek
vieno lietuvio, gyvenančio vi
suose pasaulio kontinentuose, 
nes tie tūkstančiai Vokietijoje 
gyx'cnančių paliegusių ir pasenu
sių mūsų tautiečių laukia, bene 
kas įspaus jiems patiems nors 
duonos plutelę į delną.

Kai kurie kanadiečiai lietuviai 
būkštauja keldami klausimą, o 
ar pakaks Vokietijoje lietuvių 
vaikų lankyti šias mokyklas ir.

DĖMESIO
gimnaziją? Kodėl šios lietuviš
kos mokslo institucijos neorga
nizuojamos krąštuose, kur yra 
daugiau lietuvių? Abu klausi
mai yra pagrįsti, tačiau tik tuo 
atveju, kad, ištikrųjų, ir kituose 
kraštuose tautinės mokyklos tu
rėtų būti plačiau ir energingiau 
organizuojamos. Ten, kur yra 
lietuvių, turi būti ir lietuviškos 
mokyklos. Gi dėl pačių lietuviu
kų Vokietijoje būkštauti neten
ka, nes jų skaičius vis didėja. 
Antai, pastaruoju metu tenai 
veikia 18 lietuviškų mokyklų 
(turbūt daugiau, kaip Kanado
je!) ir jos visos yra lankomos.

Sąryšy su kalbamomis mokyk
lomis tenka konstatuoti porą bū
dingų faktų — vieną liūdną, 
antrą linksmą. Liūdnasis faktas 
yra tas, kad jos yra dideliame bą, kuri Niujorko ar Toronto 
skurde ir mūsų vaikai yra pri- centre tepatiktų 6 mylių kraterį 
versti pereiti į vokiškas mokyk- ir dykynę aplink. Pasirinkimo 
Jas, kuriose jie gauna visas moks (“Taika ar karas” akivaizdoje šis 
lo priemones ir net pavalgyti, bei bakteriologiniai ir kiti mo- 
Tik dėlto ir kyla lietuviškų mo- dėmiausi ginklai, įgavo naują 
kyklų šelpimo reikalas, kad jos prasmę. Saugumas ir nepriklau- 
mokinių aprūpinimo atžvilgiu: somybė tapo pasenusiom sąvo- 
bent dalinai prilygtų vokiškoms kom. Vis labiau nustodami sau

gumo jausmo, amerikiečių žy
miausi senatoriai uoliau nei bet 
kada kėlė Amerikos Kongrese, 
vasario 16, mažos Lietuvos rei
kalą, įteikdami rezoliucijas, ku
rios skambėjo pasaulio žiniose 
(rūpestingai nutylint, jog sen. 
Douglas reikalavimai nepripa
žinti Balkanų sovietizavimo ir 
Pabaltijo bei kitų tautų užgrobi
mo buvo pateikti jo specialiai 
Lietuvai pagerbti kalboje Se-- 
nate). O “The New York Times” 
savo tradiciniame pro-lietuviš- 
kam vedamajame aiškiai perspė
jo tiek lietuvius, tiek kitus ma
žuosius užmiršti “nepriklauso
mybės” svaičiojimus, nes “Mažų
jų valstybių dienos Europoje 
praėjo” ir nurodė, jog “vieninte
lė galimybė išsaugoti laisvę po 
išlaisvinimo yra jų susigrupavi- 
mas į didesnę sąjungą, kuri 
eventualiai taps Jungtinėmis 
Europos valstybėmis”.

Kas po Berlyno?
Skriabin - Molotov nė vienu 

žingsniu neužsileido Europoje,

KAIMYNINEI ESTŲ TAUTAI, VASARIO 24 DIENĄ ŠVENČIANČIAI SAVO NEPRIKLAU
SOMYBĖS ŠVENTĘ, SIUNČIAME NUOŠIRDŽIUS SVEIKINIMUS IR LINKĖJIMUS DI

DŽIŲJŲ BANDYMŲ KELY NEPALŪŽTI.
PASIŠVENTIMAS IR AUKOS TEPR1VEDA PRIE GRAŽIOS PABALTIJO ATEITIES!

Taika ar karas?
Rūpestingai žiūrįs savo svei

katos prezidentas Eisenhoweris 
išskrisdamas golfuoti Kaliforni- 
jon Kongresui pasiuntė susipa
žinti Atominės Energijos Akto 
priedėlio projektą. Tuo pačiu 
metu Ramiajame vandenyne vy
ko paskutiniai pasiruošimai iš
sprogdinti 1954 modelio H -bom-

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

stiprinti laisvę ir išryškintų jos 
pergalingą potencialą. Jei ši kon-

Tik dėlto ir kyla lietuviškų mo-

bent dalinai prilygtų vokiškoms 
mokykloms.

Antrasis faktas, kuris ne vi
siems kanadiečiams lietuviams 
yra žinomas, yra tas, kad jos yra 
ne šeštadieninės, kaip pas mus, 
bet veikia ištisai visą savaitę, 
kad mokiniai baigę lietuvišką 
mokyklą turi teisę stoti ne tik į. 
lietuvišką, bet ir į vokišką bet1- 
kurią gimnaziją. Taip pat baigu
sieji lietuvišką gimnaziją gali 
stėti į visus vokiečių, universite
tus. Taigi šios mokyklos, kaip 
dirbančios ištisus mokslo metus, 
lietuvybės atžvilgiu yra žymiai 
reikšmingesnės, kaip, sakysim 
kanadiškos šeštadieninės mokyk 
los. Dėl to iš tenai mes tikimės 
žymiai daugiau lietuviškos inte
ligentijos ir tautinės šviesos,, 
kaip iš kur kitur.

KLB Šalpos Fondas, organi
zuodamas šių mokyklų šelpimą, 
atlieka milžiniška darba tauti
nės dvasios gyvybės atžvilgiu. 
Tokį pat darbą atlieka kiekvie- 

, nas aukotojas. A. K.

TAUTŲ LAISVĖS TEISĖ NUGALĖS URANIJĄ
diktatūra”.

Šitas pareiškimas Vasario 16 
d. per “Am. Balsą” buvo perduo
tas į Lietuvą. Pavergtieji lietu
viai tokio atviro oficialaus žodžio 
dar nebuvo girdėję. Tai buvo juo 
didesnė paguoda kenčiantiems, 
kad buvo išgirsta Berlyno konfe
rencijos metu, kai jie drebėjo, 
kad gali būti išduoti.

Walter Bedell Smith tuojaus 
po karo pažino lietuvius Vokie
tijoje, matė “Čiurlionio” an
samblio pasirodymus ir suprato 
lietuvių laisvės ilgesį. Vėliau jis 
pažino bolševizmą iš arti, kai bu
vo JAV ambasadorių jMąskvojc.

KITI PAREIŠKIMAI
Viceprezidentas Nixon pareiš

kė, kad Lietuva, remiama laisvo
jo pasaulio, ginančio laisvę ir 
nepriklausomybę, o taip pat 
semdama stiprybės iš savo pa
čios šimtametinių kovų prieš ag
resiją, tikrai atgaus savo laisvę 
ir vietą laisvųjų valstybių šei
moje, į kurią turi teisę.

Astovų Rūtmų pirmininkas 
Martin, pirmasis asmuo po pre
zidento ir viceprezidento Ame
rikoje, pabrėžė, kad Lietuvos 
nepriklausomybė vėl bus atsta
tyta, kad tiek Amerikos vyriau
sybė, tiek visa tauta smerkia 
Kremliaus agresiją prieš Lietu
vą, kaip brutalų Sovietų impe
rializmo veiksmą.

Niujorko gubernatorius Th. E. 
Dewey savo proklamacijoje į 
valstijos gyventojus priminė,, 
kad sovietinis okupantas klestė- 
jusios Lietuvos gyvenimą nu
mušė iki Rusijos socialinio, kul
tūrinio ir ūkinio lygio, priminė 
Kersteno komisijos darbą ir 
reikšdamas viltį, kad laisva Lie
tuva bus atkurta, kvietė visus 
prie lietuvių šventės prisidėti.

Taip pat ir šie, kaip ir viltingi 
min. Žadeikio bei ALTo pirmi
ninko L. Šimučio pareiškimai 
“Am. B.” buvo perduoti į Lietu
vą. Ypač gausiai suminėta pa
guodžiančių faktų Šimučio pa
reiškime.

IŠŽUDĖ VISĄ KAIMĄ

Vasario 16 d. proga JAV Vals
tybės sekretoriaus pavaduoto
jas W. B. Smith, ėjęs sekreto
riaus pareigas Dulles esant Ber
lyno . konferencijoje, Amerikos 
lietuviams pareiškė:

“Mes, amerikiečiai, pagarbiai 
prisimename trisdešimt šeštąją 
Lietuvos Nepriklausomybės pa-

- skelbimu sukaktį. Bendra meilė 
laisvei ir tautinei nepriklauso
mybei mus glaudžiai jungia su 
lietuvių tauta. Mes giliai ją už
jaučiame dabartinėje jos nelai
mėje.
Jungtinės Valstybės tebepripa- 

žista Lietuvos Nepriklausomybę, 
nes mes žinome, kad dabartinę 
padėtį Pabaltijo valstybėms at
nešė tiesioginė Sovietų agresi
ja ir kad suinteresuotos tautos 
niekados to nepatvirtino laisvu 
savo valios pareiškimu.

Atsisakydamos pripažinti prie
varta įvykdytą Pabaltijo valsty
bių inkorporavimą, Jungtinės 
Valstybės ištikimai laikosi prin
cipų. kuriems mūsų tauta yra 
pasišventusi nuo pat mūsų pačių 
nepriklausomybės paskelbimo.

Jeigu Sovietų Sąjunga laiky-1
tusi principų, kuriuos ji dedasi i Than Thuong katalikiškas kai- 
išpažįstanti, nėra abejonės, kad mas, 40 mylių nuo Hanoi, Indo- 
Pabaltijo tautoms būtų grąžinta linijoje, slapta įsibrovusių ko- 

Mes Jungtinėse Valstybėse ii- "lunislų buv0 išžud?'tas iki
nome, kad kiekvienas lietuvis:JuUnio ten rasto žmogaus. Is 
trisdešimt šeštąją Lietuvos Ne-j 
priklausomybės paskelbimo su- . ...
kaktį mini savo slapčiausiose S€.,rj’P?J° Pasislėpti. Tokių liko 
mintyse ir maldauja tos dienos, aPĮ® o išžudyta apie 1400.
kada jis vėl galės reikšti savo Vietminh komunistai į kaimą 
meilę ’ tėvynei kaip laisvas ne- atėjo persirėdę kaimiečiais, gink 
priklausomos Lietuvos pilietis. Įys paslėpę po rūbais bei krep-

Visa istorijos patirtis, o ypač šiuose. Jie pirmiausia nušovė 
mūšų pačių patirtis, mums sako, milicininkus, o po lo pradėjo žu- 
kad šis laisvės ilgesys negali bū- dyt> kiekvieną, ką tik rado, taip 
ti amžinai paneigtas. pat naikindami viską. Įsiveržę į

Mes žinome, kad tautinės ne- bažnyčią, jie sudaužė altorių ir 
priklausomybės reikalas ir visų po to padegė. į daugumą namų 
tautų teisė turėti jų pačių pasi* j buvo sumestos rankinės grana- 
rinktas vyriausybes, visam lais-1 tos. Taip pat visiškai buvo su- 
vajam pasauliui remiant, pasiro- i naikinta mokykla ir prieglauda, 
dys galingesnė negu tiraniŠkoji1 Sužinoję apie įvykį, prancūzai

laisvė.
Mes Jungtinėse Valstybėse ži-

i kaimo gyventojų išliko gyvi tik 
I tie, kurie tuo metu dirbo laukuo-

kada jis vėl galės reikšti savo

priklausomos Lietuvos pilietis.

Vietminh komunistai į kaimą

lūs paslėpę po rūbais bei krep-

pat naikindami viską. Įsiveržę į 
bažnyčią, jie sudaužė altorių ir

pasiuntė grupę kariuomenės, ku
ri pradėjo teikti pagalbą. -

Komunistų metodai, pasirodo, 
visur- vienodi. Kaip mes negali
me suprasti, kam jie išžudė pav. 
Telšių kalėjimo kalinius Rainių 
miškely, taip niekas nesupras 
kam išžudė tą Indokinijos kaimą.

Pagal oficialius pranešimus, 
komunistai Laose esą pagrobę 
jau 20 katalikių vienuolių misi- 
jonierių ir vienuolių seserų.

Berlyno konfėrencija pereitą ketvirtadienį pasibaigė, kaip ir ga
lima, buvo laukti, veik be vaisių, nors durys tolimesniems pasikal
bėjimams ir neužtrenktos. Susitarimo nepasiekta nei vienu esmi- > 
niu klausimu. Vokietijos suvienijimo reikalu pabaigoje jau nei ne
kalbėta. Austrijos taikos reikalu, sakoma, buvo priartėta prie susi
tarimo, bet viską sugriovė Molotovo griežtas reikalavimas palikti 
Austriją okupuotą neribotam laikui. Paskutinis Molotovo siūlymas 
bu valdei kariuomenių išvedimo susitarti iki 1955 m. Vakariečiai 
šitą, žinoma, atmetė, nes tai®----------------------------------------
reikštų klausimą palikti atvirą.

Molotovas posėdžius baigiant 
į bandė paimti iniciatyvą į savo

> 
pajėgoms susitarti nors smulkes
niais reikalais — dėl abiejų Vo
kietijos policinių pajėgų dydžio 
ir sudaryti specialią komisiją 
abiejų zonų ūkiniams, kultūri
niams, moksliniams bei sporto 
santykiams tvarkyti komisiją. 
Vakariečiai buvo ruošęsi siūlyti 
kaikuriuoš klausimus pavesti 
svarstyti augštiesiems komisa
rams, bet to-jau nebesiūlė ir Mo
lotovo siūlymą atmetė kaip pu7 
siau priemones, kurios tik už
delstų laiką, o reikalo neišspręs
tų. Dėl to baigiamajame komu
nikate tik pareiškiama vilties, 
kad smulkesni pasitarimai "pa
ruoš dirvą tolimesnėms dery
boms. Vakariečiai konferenciją 
sakosi vertiną jau dėl to, kad už- 
megstas tiesioginis kontaktas. 
Atskirai paskelbtame komunika
te vakariečiai dėl nepasisekimų 
kaltina Sov. Rusiją, kuri nesuti
ko leisti laisvų rinkimų Vokieti- 

neprileido prie Austrijos

Fv*bwlulb‘! frwv.*>x, vxz. vet u vi v ycnii in imviaij vet 1 ddvu

ferencija būti) priežastis laisvės ' rankas, pasiūlydamas keturioms
paralyžiaus, tai ištiktųjų būtų 
tragiškas pralaimėjimas”. Esame 
minėję, kad Dulles pagrindinis

nudavė negirdėjęs švelnių Dul
les pastabų dėk Lietuvos ir kitų, .. .......
kas gal turėjo reikšti Amerikos j tikslas — įtikinti pasaulį, jog jis 
didžiosios demokratijos “išlais- i viską daro dėl taikos, bet jie -- 
vinima taikingomis priemonė- • sovietai — tokie užsispyrę. Jo 
mis” ir lyg pasiekė ko norėjęs:! pirmieji žodžiai Vašingtone tai 
vakariečiai sutiko būti klampi-! patvirtino: “Berlyno diskusijų 
narni Azijoje. Aišku savaime, [ neapčiuopiama vertė glūdi at- 
nušovė ir antrą zuikį — prancū- skleidime, jog sovietų tikslai ne- 
zai dabar lauks Ženevos konfe- pasikeitė. Jie nėra linkę at- 
rencijos išdavų, kad galėtų ap- gniaužti savo saujos; priešingai, 
sispręsti dėl vokiečių apginkla- Jeį galėtų, griebtų dar daugiau”, 
vimo, kurie vieni teišgelbėtų l Dulles perspėjimas 
Prancūzijos pavertimo “Liaudies 
Respublika” kelių sekančių me
tų bėgyje. “Puikiai sutarę” va
kariečiu ministerial savo ben-

mis” i _ _ 
vakariečiai sutiko būti klampi-1 patvirtino:

nušovė ir antrą zuikį — prancū

svarstomas 
Vakarų neryžtingume matąt . <7 . O

; didžiausi pavojų laisvajam . pa- 
šauliui, buvo maloniai nustebin- 

dram manifeste kaltino sovietus ii sausio 12 d. Dulles naujosios 
dėl nepasisekimo Berlyne(!)., strategijos” deklaracija: “Jei ko- 
skelbėsi siekįi “taikos tik su munistai betkur pajudės, tai 
laisve”, ir ta§) pat taikingomis mes, amerikiečiai, žiebsim visa 
priemonėmis Landysią suvienyti | 4&H jėga ten, kur mes nore- 
Vokietiją ir Austriją. Ji betgi į . O kom.. kinai su pakalikais 
nutvlėjo ar tardamiesi su Molo-Į indokinais ėmė ir lyg tyčia taip

pajudėjo, jog prancūzams visai i joje,

sauliui, buvo maloniai nustebin-

munistai betkur "pajudės, tai

lovų šaukti .ĄĘjbs konferenciją . - ... . .. „
'Korėjos kla^0totS*'aptarti, - “jier rimtai pagailo ^perijos^-Dulles taioks sut&£«l&>lrdar bandėtu -
kartais neišgelbėjo jį iš JT pasi
ryžimo traukti Sovietų Sąjungą 
atsakomybėn dėl skerdynių Ko
rėjoje? Jie pripažino kom. Kini
jos egzistenciją ir tuo būdu pa
lengvins “pavergtųjų” draugui 
Nehrui ją prakišti Jungtinėse 
Tautose į Penkių Didžiųjų eiles.-

Nuotaikos Vašingtone
Kaikurie JAV senatoriai ir at

stovai iš prerijų ir miestelių įta
rė, kad gal čia principai laužo
mi. Tačiau tarptautinės teisės ir 
terminologijos žinovai palaikė 
senojo diplomatijos vilko Dulles 
pusę. Girdi, skirtina pripažini
mas kaip “pajėgos”, pripažini
mas “de facto” ir “de jure”. Su
tikimas kalbėtis su komkinais 
Ženevoje tereiškia pripažinimą 
jų kaip “ginkluotos pajėgos”, kas 
jau esą įvykę Panmunjome; ne
padaryta jokio formalaus susita
rimo (de jure), kinams nepripa
žinta jokia teritorija. Jie suti
ko, žinoma, kad jei Molotovas 
bus “protingas”, tai Kinija gali 
būti pripažinta ir de. facto. Gali
mas dalykas, jog Dulles prie to 
vestų, nes mano, kad Molotovas 
ištikro mažiausiai to trokšta. 
Maskva nori, kad kinai priklau
sytų tik nuo jų ir neužsimahy- 
tų, ko gero, reikalauti sugrąžinti 
išorinės Mongolijos ar Mandžiū- 
rijos. Dulles, kaip ir daugelis 
amerikiečių, visiškai nusivylė 
autokratine ir perdėm biurokra- 
tnie Čian-Kai-Šeko klika.

DuIIcs patenkintas
Reik manyt, jog jį bene bus 

įtikinę ponai Edenas su Bidault,

vo jis pasidžiaugė: 
konferencija reiškia mūsų pla
nų 100% išsipildymą”, ir išryš
kino ką sakė užbaigiant Berlyno 
konferenciją (tai iššaukė šio ra
šinio antraštę) “... pasėkoje, ne
lauktum, kad kuris iš mūsų pa
darytų apsiskaičiavimą ar klai
dą, kuri iššauktų kitą karą. Ta
čiau tai nereiškia, jog Vakarų 
tautos nutrauktų savo pastangas

derarįtis su Molotovu ši jo ”nau- griaūtFvakarų"saugumo sistemą, 
joji strategija” buvo svarstoma Vakariečiai betgi pažadėjo susi-

(Nukelta į 2 pusi.) tarimo pastangas ir toliau tęsti.

MASKVA LAUŽO BLOKADA
siūlysią naftos gaminių, manga
no rūdos ir kt.

Oficialūs Otavos sluogsniai 
betgi tuojau tai įvertino tik kaip 
propagandinį manievrą prekybi
nei blokadai laužyti. Visai teisin
gai nurodoma, -kad pav. laivų 
statyba Kanadoje, kaip ir JAV, 
yra daug brangesnė negu kituo
se kraštuose, tad koks sovietam 
tikslas juos čia užsakyti, jei ne 
propagandinis. Pagaliau paste
bėtas yra kaip tik tuo metu pa
sirodymas Otavoje komunistuo
jančių Vakarų Kanados unijų 
veikėjų, čia atvykusių raginti 
paremti prekybipį laivyną. Grį
žę į Vancouver) jie beabejo kels 
į padanges sovietų pasiūlymą ir 
puls vyriausybę, kam jo nepri
ima.

Paskutiniu laiku Maskva pa
rodė didelio aktyvumo visiems 
siūlydama užmegsti glaudesnius 
prekybinius ryšius. Anglijos 
pirkliams ji pasiūlė užsakymų 
net už 6000.000.000 svarų sterlin
gų. Kadangi didelė dalis norimų 
pirkti prekių yra įtraukti į drau
džiamų išvežti už geležinės už
dangos prekių sąrašus, tai pirk
liai spėja galėsią iš tų visų užsa
kymų išpildyti vos apie trečdalį.

Kadangi Kanados prekybos 
ministeris Howe nesenai pareiš
kė. jog ir Kanada sveikintų pre
kybos pagyvėjimą, tai sovietų 
ambasadorius Otavoje Čuvachi- 
nas paskelbė, kad Sovietų Rusi
ja prisiunčianti Otavon preky
bos atache ir norinti duoti Ka
nadai nemažai užsakymų. Pir
miausia tai būsią naujai pastaty- 
tini laivai, įvairios mašinos pra
monei, tekstilė, kurioje kaip tik 
dabar jaučiama ypatinga krizė, 
ir net kviečiai, kurių Kanada ne

turi kur dėti. Kanadai Sovietai m is Notre Damc katedroje.

— Montrcalis. — Čia ukrainie
čiai savo karaliaus Danilos karū
nacijos 700 metų jubiliejų at
šventė iškilmingomis pamaldo-

Vienintelis konferencijos vai
sius — susitarimas balandžio 26 
d. sušaukti konferenciją kartu su 
Kinija Genevoje, -pakviečiant 
taip pat abi Korėjas ir visas vals
tybes, kurios į Korėją buvo pa- 
siuntusios kariuomenės. Jos tiks
las išspręsti Korėjos ir, galbūt, 
Indokinijos klausimus. Atseit. 
sutarta į Genėvą perkt.u* pia’">W 
nuotąją Korėjos taikos konferen- A 
ciją. Taip sutarta, bet Kinija ir 
Maskva, beabejo, stengsis konfe
rencijos apimtį išplėsti ir tuo pa
sinaudojant dar įteisinti komu
nistinės Kinijos vyriausybę. Va- ' 
kariečiai tam, žinoma, priešinsis, 
o tai beabejo tik užtęs pačią kon
ferenciją. Pagaliau Kinijos nusi
statymas tuo reiklu dar nežino
mas. Ji gali dar ir išanksto pa
tiekti kokias sąlygas.

Europos politinis gyvenimas 
Berlyno konferencijos metu bu
vo sustingęs laukime ir iki šiol 
dar nepagyvėjo. Tenka laukti, 
kad dabar teks pagyvinti akciją 
Europos Gynimo B-nės reikalui 
išjudinti. Pirmoji čia turės apsi
spręsti Prancūzija, nuo kurios 

jJ^isapEGB likima^..^ 
Tuo tarpu šituo reikalu dar nėra 
jokių atgarsių.

Indokinijoje padėtis dar neiš- 
ryškėjo ir tebėra kritiška. JAV 
pasisakė savo pajėgų į tą karą 
neįvelsiančios, tačiau pasisiūlė 
Vietnamui padėti apmokyti ka
riuomenę ir žinoma, padėti ap
ginkluoti. Paskirtas ir naujas 
karinės misijos Indokinijoje va
das gen. lt. J. O’Daniel. Pranzū- 
zai tuo, žinoma, nesidžiaugia, nes 
vietos jėgų sustiprėjimas pavo
jingas jų valdžiai. Pagaliau ir į 
Indokinijos bylą įsikišo Indija, 
pasisiūlusi tarpininkauti^ Kaip ji 
tai bandys daryti, dar neaišku.

Korėjos derybos Panmunjome 
greičiausiai jau nebeįvyks. Jas 
atstos ruošiamoji Genevos kon
ferencija. Šiaip ten tuo tarpu ra
mu. Indai perdavė sąjunginin
kams paskutinius 17 belaisvių 
korėjiečių, kurie buvo pasilikę 
kaip nusikaltę būdami stovyklo
je. Indų pusė jau išvyko, o liku
sieji 3000 ruošiasi išvykti. Prez. 
Rhee pagrasino jų neišleisti tol, 
kol nepaaiškins, kur dėjo 76 ko
rėjiečius belaisvius, išvežtus į 
Indiją. Tie, mat, buvo paprašę 
pasiųsti juos į neutralų kraštą. 
Kur jie tuo tarpu yra, nepa
skelbta.

Toronto lietuviai Kanados vyriausybei Vasario 16 d. proga
Mes, Toronte gyveną lietuviai,' čiai praktikuojamo bolševikinė-

šiandien susirinkome atšvęsti sa- Je Rusijoje, ir prašome savo ak-
- Lietuvos vals- ci« šit°je srit^e dar labiau su’ 

tybės atkarimo 36 metų sukaktį. -„.J r.........
Genevos ,,Ta per Tamsta, Pone jęimo klausimas, iškeltas specia-

vo tėvu žemės V stiprinti. ,
Priverčiamojo darbo pasmer-

— Montrcalis. — Imperial To
bacco Co. of Canada Ltd. paskel
bė pereitais metais pelno gavusi 
$7.533.026. kai 1952 m. buvo $6.- 
880.258. Dividendo paskirta 7l/i 
cento už serą, kai pernai buvo 
5<, o užpernai 2*^6

ATGAL PRIE DIEVO
Prezidcntas Eisenhoweris sa

vo kalboje Amerikos legionie
riams per radiją ir televiziją 
Linkolno dienos proga pareiškė, 
kad kaip tik dabar JAV reikią 
įrodyti, jog “tikėjimas mūsų tik
riausia jėga”, ir kvietė “Atgal 
prie Dievo”. Prezidentas dar pa

sakė: “Kaip buvęs karys, aš su
žavėtas, kad mūsų veteranai pa
remia pastangas įsisąmoninti, 
jog Dievas vadovauja mūsų kas
dieniškam gyvenimui. Kovų me
tu jie patyrė didelę tiesą, kad 
apkasuose nėra bedievių”...

Ministeri mes reiškiame savo vi- laus ad hoc. komiteto, tebėra 
siską ištikimybę Kanados vYj įstrigęs UNO institucijų rutino- 
riausybei ir visai Kanadai, loan (je ^cs prašome Kanados vy

riausybę pasiimti garbingą užda
vinį tą klausimą išjudinti ir pri
vesti jį iki demokratinio pasau
lio laukiamų vaisių.

Pasauly nebus ramybės, ne
bus išspręstas nei tautų sugyve
nimo, nei ūkinės, nei socialinės 
problemos, kol šimtai milionų 
žmonių, dešimtys tautų, jų tarpe 
ir mūsų tėvų žemė, bus paverg
tos ir naikinamos, kol visam lais
vajam pasauliui grės nuolatinis 
imperialistinio rusiškojo bolše-

mus priglaudė ir padarė lygia
teisiais savų didžiųjų demokra
tinių laisvių dalyviais.

Mes betgi negalime pamiršti 
savo tėvų žemės, kenčiančios 
žiaurioje komunistinės Rusijos 
okupacijoje; negalime pamiršti 
savo tėvų, brolių, seserų, savo 
žmonų bei vaikų, žudomų, tre
miamų į žiauriausio klimato So
vietų Rusijos sričių priverčia
mojo darbo stovyklas bei naiki
namų kitokiomis genocidinėmis 
priemonėmis. ,

Mes puikiai suprantame, koks 
didelis pavojus iš imperialistinio 
rusiškojo bolševizmo bei komu
nizmo gresia visam krikščioniš
kajam demokratiškajam pasau
liui, tad prašome Kanados vy
riausybę nepražiūrėti šito pavo
jaus.

Mes dėkojame Kanados vy
riausybei už ratifikavimą geno
cido konvencijos, dėkojame už 
pasmerkimą antihumaniškojo 
priverčiamojo darbo, taip pla-

vizmo pavojus. Dėl to-mes pra
šome Kanados vyriausybę stip
rinti savojo krašto gynybinį pa
jėgumą, o užsienio politiką pa
grįsti tiesiu ir atviru siekimu at
statyti pasaulyje laisvės, demo
kratijos ir žmoniškumo princi
pus.

Mes džiaugtumėmės ir di- 
džiuotumėmės matydami Kana
dą ne tik stovint pirmosiose ei
lėse, bet vadovaujant laisvojo 
pasaulio kovai su šiuo milžiniš
ku pavoju visai krikščioniškajai 
žmonijai bei kultūrai. Mes di- 
džiuotumėmės, jei Kanada pasi
imtų didelę garbę pirmoji parei
kalaudama tautų pavergimą pa
smerkti UNO rezoliucija ir pa
siūlydama apsvarstyti jų.išlais- 
nimo būdus.

Reiškiame tikros pagarbos...
SVEIKINIMAS KENČIA NTIEMS TĖVYNĖJE

Kanados Toronto lietuviai, su
sirinkę iškilmingai paminėti Ne
priklausomybės šventės, daly
vaujant vyriausybės atstovams, 
parlamentų nariams ir miesto 
valdžios atstovui, Jums žiauraus 
okupanto sukaustyti, broliai ir 
sesės, siunčia nuoširdžiausius 
sveikinimus ir linkėjimus savo 
varge nepalūžti.

Broliai ir sesės, saugokite sa
vo gyvybes ir jėgas. Pasaulis Jū-

sų vargą žino. Dangaus keršto 
šaukiančias neteisybes, okupan
to daromas Jums ir visai mūsų 
tėvynei, supranta ir pasiryžęs 
padėti. Lietuvos laisvės valanda 
ateis. Mes tvirtai tikime, kad ne
be už kalnų ir ta diena, kada ga- 
lėsįme apglobti Jūs laisvus. Te 
Dievas padeda Jums ištverti!

Toronto Lietuvių

t* i
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’’Prie duonos eilių nėra” Nuomiį kontrolė susilpninta
Šios antraštės žodžiai yra pa

imti iš ‘^Liaudies Balso” Nr. 
l'.17O išspausdinto laiško, kurį A 
Milašis, gyvenąs Vakarų Kana
doje, gavęs iš žmonos Domicėlės 
esančios Lietuvoje. “LB” beabe- 
jo padarė klaidą išspausdinda
mas šio laiško ištrauką, kurioje 
džiaugiamasi, kad “prie duonos 
eilių nėra”. Duonos klg. kainuo-

blis 30 kapeikų. Medžiagų taip

Kilnaus darbo gražūs vaisiai
Žiema — vargų šaltinis. Ypa- ’ — 50 sv. rūbų ir 10 sv. avalinės. ‘ ^0 kapeikų. Moteris

tingai tiems, kurie po savo kojo- į Viso gauta 4.000 sv. rūbų ir 700 . V>S^ T?er»metus .
mis nejaučia stipresnės žemės, o; sv avalinės. Šias vertybes gavus, i darbadienius . Ji uz tai gaJės 
virš galvų — namų pastogės. O reikėjo atskiro ir tokiam darbui Sau^ ~ Je^ tai geriausias kolcho-

Žiema

v o gaivu ----- namu yaoiugco. • xvxnvjv avaaAiv xx ivniam via* k, vi*

tokių mūsų tautiečių dar yra la- į pasišventusio žmogaus, kuris jas 
surūšiuotų, išlygintų ir supaka
vęs persiųstų BALFui. Tuoj aus 
atsirado ir jis. Tai buvo VI. Šon- 
da. Pradėjus daiktus tvarkyti 
pasirodė, kad tokį didelį kiekį 
apdirbti vienam ir dar fabrike 
dirbančiam žmogui - neįmanoma. 
Bet greitai atsirado ir savanorių, 
kurie mielai sutiko padėti. Tai 
buvo Augėnas, Jakaitis, Kablys, 
Banelis, Masionis ir Žulpis, ku
rie kartu su Sonda visus daiktus 
atrinko, išlygino, surūšiavo ir 
supakavę pasiuntė BALFui, ku
ris, pasiuntęs į Vokietiją, nevie
ną vargstantį tautietį apdengs 
nuo žiemos šalčių ir lietaus. To
kį didelį darbą atlikus, Šalpos 
Fondas nuoširdžiai dėkoja vi
siems lietuviams, kurie šias gė
rybes suaukojo. VI. Sondai už 
darbą ir vadovavimą šiuos daik
tus sutvarkant ir išsiunčiant, o 
Augėnui, Jakaičiui, Kabliui, Ba- 
neliui, Masioniui ir Žulpiui už 
atvykimą prie suaukotų daiktų 
padirbėti. Labai gaila, kad į šį 
Šalpos Fondo raginimą ne visos 
lietuvių kolonijos ir pavieniai 
lietuviai atsiliepė. Reikia tikėtis, 
kad sekantį kartą neliks neby

liais ir jie. J. Mikalauskas.

bai daug. Vien tik Vokietijoje jų 
priskaitoma iki 8.000. Tai dau
giausiai seneliai, įvairūs ligo
niai ir našlės su mažais vaikais. 
Tai mūsų tautos opiausia žaizda, 
kurią dar galime laisvai pasiek
ti ir kurią privalome visi gydy
ti. Ir jie nori šilčiau apsirengti 
ir sočiau pavalgyti. KLB Krašto 
Valdyba giliai atjausdama šių 
tautiečių sunkią padėtį, nutarė 
juos gelbėti. Tam tikslui ji suda
rė Šalpos Fondą, į kurį mielai 
sutiko įeiti Tamošauskas, Nor
vaišienė ir Barcevičius. Šalpos 
Fondas, nieko nelaukdamas, 
ėmėsi darbo. Pereitų metų gruo
džio ir šių metų sausio niėn. pa
skelbė rūbų ir avalinės aukoji
mo vajumi, o per spaudą ir at
skirais raštais visus tautiečius 
ragino aukoti. Šis raginimas ne
liko tyruose šaukiančio balsu. 
Vajj^i pasibaigus buvo gauta rū- 

9 bu ir avalinės iš šių kolonijų: 
? Iš Toronto — 2.500 sv. rūbų ir 

500 sv, avalinės, iš Hamiltono ir 
St. Catherines — 800 Sv. rūbų ir 
160 sv. avalinės, iš Winipego — 
450 sv. rūbų ir 20 sv. avalinės, 
iš Londono miesto ir lietuvių ta
bako augintojų rajono — 200 sv. 
rūbų ir 10 sv. avalinės, iš Otavos

zas — iki 3 rublių už dieną, išvi
so tegul bus 201 rublį. Už juos 
ji galės nusipirkti 162 kilogra
mus duonos. Vadinasi negalės 
suvalgyti nei pusės kilogramo 
duonos per dieną. O kur dar visi 
kiti reikalai ir kitas maistas? 
Žinoma, iš ožkutės ir vištų...

Platūs komentarai šiam liudi
jimui, kad ir perėjusiam per 
“Liaudies Balso” cenzūrą, nėra 
reikalingi. Tik paskaitykirųe ta 
“LB” ištrauką:

“Parašysiu keletą žodžių apie 
save. Aš dirbu kaip dirbau ko.; 
lektyve. Auginau cukrinius bu
rokus. Už užaugintus burokėlius 
gavau 100 svarų cukraus ir 100 
rublių iš valdžios dovaną — už 
gerą auginimą cukrinių burokų. 
Užauginau cukrinių burokų 9 
tonas.

’’Darbadienių turiu 67. Už dar
badienius dar tebesam atlygini
mo negavę. Avanso gavau 1 
centnerį rugių. Gyvulių turiu: 
vieną ožką, nusipirkau avį, kuri 
jau turi vieną ėriuką. Turiu 7 
vištas.

“Pas mus gyvenimas žymiai 
gerėja. Krautuvėse yra^yisko. 
Prie duonos eilių nėra. Dtlonos 
perkame kiek norime. Duonos 
kilogramas kainuoja vienas rub-

Taika ar karas?
(Atkelta iš 1 pusi.-)

JAV Senate, kur ją aiškino jo 
pavaduotojas Bedell Smith ir ad
mirolas Radford. ’

Vašingtonas turi
apsispręsti
Trumano - Achesono - Kenna- 

p ■ ’ no politikos išdavoje, laukiant 
stebuklingo Rusijos atsivertimo, 
jau dabar gavosi išviršiniai klai
kus “laisvojo pasaulio ir tironi
jos” katinių pajėgų balansas. 
Bolševikinė Rusija nedrįs pulti 
laisvųjų. Gi laisvieji, džiaugda
miesi puikia dabartim (Ameri
kos prezidentas atostogauja kas 
antrą savaitę), ne tik kad negal
voja apie demokratijos ir laisvės 
įgyvendinimą pasauly, bet stipri 
“liberalų - humanistų” grupė iš- 
vedžioja, jog šitokioje “konfe
rencijų” atmosferoje sugyveni
mas su jų laisvės tykojančiais 
rusais yra neįmanomas.

Reikalauja laukti “taikoje”
Kenaniškos mokyklos sovieti

nis ekspertas ’’Life” magazine 
Hughes rašė: “Vakarai viltingai 
turi laukti išryškėjant padėties 
Rusijoje”. Dabartiniai valdovai 
Maskvoje pradėję “naują eks
perimentą”, tad Vakarai priva
lą būti kantrūs. Maskvoje “ko
munizmo” (?) vis mažiau belieka 
ir “kas žino, ką atneš ateitis. 
Lai niekas Vakaruose netvirtiną, 
jog sovietai niekad nepasikeitė, 
nepasikeis, niekad nesikeis. 
Taip, pagal Hughes tik patys fa
natiškiausi komunistai tegalvo
ją. Iš Vakarų ši “kantrybės” di
plomatija reikalaus “visos įma
nomos pajėgos, politikos, fanta
zijos, kad sovietų iššaukimas(?) 
būtų tinkamai atremtas. Ateitis 
žada Vakarams dar daugiau pa
vojų nei praeityje, betgi kartu 
ir galimybę”.

Columbijos universiteto profe
sorius H. S. Commager, trumpai 
aptaręs brickerininkų ir inter
nacionalistų vyraujančias Va
šingtono grupes, konstatuoja, 
jog Amerikos ūkio situacija yra 
glaudžiai surišta su jos užsienio 
politika. Jis norėtų užsienių poli
tikoj prityrusių tam darbui žmo
nių, o ne politikierių, iš kelmo iš
spirtų. Užsienių politika turinti 
išplaukti iš Amerikos istorinės 
praeities ir reikštis tautiniu cha-

rakteriu, įsibėgėjęs gąsdina ame
rikiečius prieš “kryžiaus karo” 
dvasios psichologiją, kuri savaip 
pakreipia moralinius varžtus. Ši 
dvasia esą sužlugdė JAV Kinijos 
politiką, šioj dvasioj “negalima 
tvarkytis su Rusija”. Jis nepata
ria vadovautis tarptautinėje are
noje jokiomis sutartimis ir prie
saikomis, bet padėties “charak
teriu”, “pasistengti suprasti tuos 
didžiuosius istorinius judėjimus 
planetoj ir prisitaikinti prie jų”-.

“Post” blaivesnis
Kitas tikrai įtakingas žurna

las “Saturday Evening Post” ve
damajame perspėja dėl “kiek
vieno džiaugsmo, jei Zarubin, bu 
vęs NKV ir Kanados šnipų tink
lo organizatorius, leidžia ameri
kiečiui su juo kalbėtis ar kviesti 
į taikos konferencijas”... “Post” 
primena Dulles nurodytą po
grindį sovietų užnugaryje Cent
ro ir Rytų Europoje. Esą, ver
čiau Amerika darytų viską jam 
sustiprinti, nei priešingai, silp
nintų organizuodama konferen
cijas, tarytum “Amerika būtų 
kam nusidėjusi... Mes turime 
apsispręsti, ar norime tikrai už
tikrinti raudonuosius diktato
rius, kad jie gali be baimės 
džiaugtis savo despotine galia, 
ar verčiau būtų geresnė idėja 
leisti jiems truputį susirūpinti”.

Kiti faktoriai
Amerikos vadai turi apsispręs

ti, ar pramonė turi būti vėl per
jungta taikos metui ar palikta 
karo stovyje. Dabartinis netik
rumas žadąs katastrofą. Praėju
sią savaitę, Wall Streete, pasak 
NYT, buvę chaoso žymių, kurios 
savaitgalyje išnykusios. Gal tai 
paskatino Eisenhowerio pareiš
kimas spaudai, jog, jei kovo mė
nesį nedarbas nesumažės, jis 
skelbsiąs išimties stovį, pirmoje 
eilėje grąžindamas, mokesčius. 
Rusų ekonomistas Varga betgi 
triumfuoja ir be pertraukos Mas
kva žada prancūzams, kanadie
čiams ir kitiems visokiausias 
prekybos sutartis.

Kariniai faktoriai
Abiejų pusių karinės žinios, 

Berlyno konferencijos metu, rū
pestingai balansavo šiame, “nei 
karo nei taikos” paskutiniųjų fa
zių laikotarpy. Amerikiečiams

vasario 4 pranešus, jog pavasarį 
Europon išsiunčiamos 6 atomi
nės patrankos (Europoje jau yra 
6), vasario 8 Maskva paskelbė, 
kad šiapus Uralo Rusijoje vyku
siuose Raudonosios manevruo
se sėkmingai buvusios panaudo
tos sovietinės atominės {/atran
kos. Kadangi amerikiečiai tam 
pačiame pranešime gyrėsi, jog 
Vakarų Vokietijoje jau esą dvi 
eskadrilės vairuojamų sviedinių, 
tai ruseliai leido švedams pa
skelbti, kad jie kasmet pasigami
ną 100 atominių bombų ar svie
dinių. JAV karo aviacijai pa
skelbus, jog ji steigia 5 naujas 
oro bazes ir atidaro 8 senąsias, 
o papildomą B-47 eskadrą (45) 
išsiunčia Anglijon, rusai leido 
britams žinoti, jog jie nuo Mur
mansko iki Vladivostoko turį 
apie 400 TU-200, B-36 pajėgumo 
bombonešių, kurie galį pasiekti 
betkurį JAV ar Kanados mies
tą. Rusai dar nieko neatsakė i 
britų pranešimą, jog jų kariuo
menė apginkluojama atominiais 
ginklais. Dar gūdžiau jie tylėjo, 
kai buvo pranešta, jog netrukus 
Turkija pasirašo sutartį su Pa
kistanu dėl karinės pagalbos ka
ro su sovietais atveju. O Niujor
ko spauda sekmadienį neiškentė 
neišsiplepėjusi, jog Turkija tam
pa prietilčiu puolimui į TSRS 
širdį, “jei Sovietai pultų”.

“Savo darželyje turėjau pdsi- 
sėjusi miežių, gavau penkius pū
rus miežių. Prisikasiau būlyių.

“Viskas būtų gerai, bet. bloga, 
kad nebeturiu sūnaus Antano, 
kuris jau 10 mėnesių guli po že
me. Apie marčią nieko nežinau, 
gal būt turi kitą.,

“Labai aš prašau tavęs, jeigu 
tu mane dar myli, atsiųsk man 
vietoje rūtų šakelės, jeigu dar 
turi, mūsų šliūbinį žiedą, aš tada 
atsiųsiu tau savo, nes per žiedus 
mes galėsime pasisveikinti. O 
jeigu būtų galima, atvažiuok 
pats. Tu žinai, kad man yra labai 
liūdna vienai, o kad būtume 
abudu, būtų daug linksmiau. Aš 
pakol kas esu sveika ir linkiu 
tau daug sveikatos. •

“Paulauskienė per kalėdas bu
vo atėjusi ir įdavė gerų dienų. 
Milašiaus Juozo sūnus Petras 
serga taip kaip ir Antanas plau
čių džiova. Trys jo .vaikai jau 
mirę plaučiais, mirs tur būt ir 
Petras.

“Tuom ir baigsiu. Su daug lai-, 
mės, tavo žmona Domicėlė”.

“Rojaus” darbininkas vargsta
Amerikos darbo statistikos 

biuras pagal 1953 m. balandžio 
mėn. 1 d. būtino reikalingumo 
prekių kainas ir darbininkų at
lyginimų skalę padarė palygini
mą tarp Sovietų Sąjungos ir 
Amerikos darbininkų gyvenimo 
lygio. Palyginimui duomenis 
ėmė iš oficialių šaltinių. Pasiro
do, kad Sov. Sąjungos darbinin
kas turi nuo 2 iki 25 kartų ilgiau 
dirbti, kad pajėgtų tokį pat daik
tą nusipirkti, kaip ir amerikietis.

Štai lentelė, sudaryta minėto
jo statistinio biuro. 
Maistas

Antroji grafa rodo darbo laiko minu
tėmis Maskvoje; trečioji — 
ketvirtoji — %: 
ruginė duona, 1 
bulvių 1 svaras 
jautienos *1 sv. 
sviesto 1 sv. 
cukraus 1 sv. 
pieno kvorta 
kiaušinių 12 
arbatos uncija 
Vyro apranga 
apat. maršk. medv. 
kojinės 
vilnonė eilutė . , 
vilnonis paltas 
odiniai batai 
Moters apranga 
suknelė medvilninė 
vilnonė eilutė 
odiniai batai 
Kiti reikmenys 
prausimosi muilas 
radio 6 lempų 
degtinės butelis 
tabako 1 uncija

sv. 6
2

24
27

Niujorke;

200% 
350% 
500% 
900%

12
7 

117 
248

84 3% 2500%
42

168
- 54

Pirmą kartą Kanadoje 
Lenkų ekrano žvaigždė 

JADWIGA SMOSARSKA 
pati pasirodys 

EATON AUDITORIJOJE 
kovo 6 d. 7 ir 9.15 vai. vak.

Numeruoti įėjimo bilietai po 
$1, $1.50 ir ložėse $2 (įskaitant 
mokesčius) gaunami: redakci
jose: “Zwiąskowiec” — 700 
Queen W. ir “Glos Polski” — 
1087 Queen W.; pas salių ad
ministratorius: Z.N.P. — 1087 
Queen W. ir Z. PwK — 62 
Claremont.
Ekrane pirmą kartą Kanadoje 
naujas lenkų filmas “Pro rak
to skylutę”, kuriame pirmą 
rolę vaidina Jadvyga SMO
SARSKA. Tolimesnės infor
macijos bus paskelbtos To
ronto spaudoje.

APSAUGOKIT SAVO UŽDARBĮ - PAJAMAS!
Nuo Jūsų pačių priklauso, kad užtikrintumėte pragyvenimo šaltinį nelaimingų atsitikimų ar
ba ligos atveju — sau ir savo šeimai. Milijonas žmonių remiasi Mutual Benefit apsauga virš 
minėtais atvejais. Čia rasite vispusišką planą, kuris sutiks su Jūsų reikalavimais. Teirauki

tės šiandien suteiksiu pilną informaciją be įsipareigojimų.

Skambinkite mūsų atstovui
%

TADUI VADAUSKUI, tel. LL. 8310
arba jo Įstaigon KE. 9039 ir MI. 3415

MUTUAL BENEFIT HEALTH AND ACCIDENT ASSOCIATION

SUNepriklausomybės paskelbimo 
36-sias metines Toronto lietuviai 
atšventė pereitą sekmadienį. 
Šventė pradėta abiejų parapijų 
iškilmingomis pamaldomis. Šv. 
mišių inetu Šv. Jono Kr. bažny
čioje giedojo sol. N. Ščepavičie- 
nė, pamokslą pasakė kun. kleb. 
Ažubalis; Prisikėlimo parapijos 
pamaldose giedojo “Varpo” cho
ras, o pamokslą pasakė pranciš
konų provincijolas Tėvas Jurgis 
Gailiušis.

Iškilmnigas aktas įvyko Col
lege teatro patalpose 4 vai. vado
vaujant apyl. vald. pirmininkui 
J. R. Simanavičiui.

Po karalienės himno, kurį su
giedojo “Varpo” choras, įspūdin
gos invokacijos, kurią perskaitė 
provincijolas Tėvas Jurgis (žo
džiai prel. J. Balkūno), pagerbus 
tylos minute žuvusius už Lietu
vos laisvę prasidėjo sveikinimo 
kalbos.

Pirmasis kalbėjo Ontario vy
riausybės vardu, vietoje negalė
jusio atvykti darbo ministerio 
Ch. Daley, parlamento atst. Mr. 
Alfred Cowling. Pasidžiaugęs 
naujaisiais ateiviais lietuviais, 
kurie mokydamiesi čionykštės 
kalbos ir čionykščio gyvenimo 
būdo įsijungia i Kanados bei On
tario provincijos gyvenimą su 
pozityviu įnašu, Cowling kvietė 
vertinti Kanados laisves bei ger
būvį, reiškė simpatijų lietuvių 
jausmams savajai tėvynei, reiš
kė Vilčių, kad .geležinė uždanga 
kris ir tada čionykščiai lietuviai 
taip pat galės santykiauti su sa
vo tėvyne, kaip senieji kanadie-

čiai glaudžiai santykiauja 
Anglija. Baigė linkėdamas tai
kos pasaulyje ir Lietuvoje.

Geri, konsulas min. V. Gylys, 
^angliškai padėkojęs už simpati
jas Lietuvai, perskaitė JAV vals
tybės sekr. pavad. B. Smith žodį 
JAV lietuviams (jį spausdiname 
1 psl.), o trumpoje lietuviškoje 
kalboje priminė reikalą suakty
vinti savąją kovą ir ypatingai 
atkreipti dėmesio į vad. penktą
ją koloną, kurios eilėse gal ir 
lietuvių nestinga.

Federalinio parlamento atsto
vo R. Mitchener prisiųstą žodį 
perskaitė p. Simanavičius. Po to 
kalbėjo Ontario parlamento at
stovai Arthur Frost ir J. Yarem- 
ko, miesto burmistro atstovas 
Fr. W. Clifton, miesto kontrolie
rius D. Balfour, Estų gen. konsu
las p. Marcus ir Latvių gen. kon
sulas Bryson. Parlamentaras Ya- 
remko, nebe pirmą kartą kalbė
jęs lietuviams, čia gimęs ukrai
nietis advokatas, pats nesenai 
vėl pramokęs ukrainiečių kalbos, 
o dabar didelis kovotojas dėl 
Ukrainos laisvės, vėl p?odė gerai 
žinąs ir mūsų laisvės bylą, ir is
toriją ir suprantąs lietuvių jaus
mus. Kiti kanadiečiai, deja, dar 
kartą įrodė, kiek teisus vėliau 
kalbėjęs prof. Padalis, kad vie
nas didžiausių mūsų dabarties 
uždavinių yra aiškinti kanadie
čiams ir amerikiečiams kas yra 
Lietuva, kur ji yra, kas su ja at
sitiko ir kas atsitiktų čia, jei bol
ševizmo kėslai būtų įvykdyti. 
Kitaip, reiškiant skundą dėl kraš 

(Nukelta į 8 psl.)

Mieste, kuriame pradžios mo
kyklos mokytojas per mėnesį 
gauna 650 rublių, vidurinės mo
kyklos mokytojas — 800 rublių,, 
o direktorius — 1.900 rublių, 
duonos kilogramas (2% svaro) 
kainuoja 2 rubliai ir 8 kapeikos. 
Rublio oficiali vertė yra $0.25, 
bet jo perkamoji galia maždaug 
5 ar 8 centai. Tuo būdu viduri
nės mokyklos mokytojo algos 
vertė prilygsta $40-$60.

Kitos kainos: sviesto svaras 10 
rub. 20 kap.=$2.55; margarino 
sv. — 5.92 rub.; sūrio sv. nuo 8 
iki 14 rublių; cukraus klg. — 
10.70 ir 11 rublių; silkių klg. 12
— 20 rub., žiūrint kokybės.

Virtos mėsos svaras — nuo 
1.65 iki 4.05 rb. Džiovintos sly
vos — 16.90 rb. už klg., kiaušinis
— 1 rb. štukai, makaronų svaras
— 3.25 rb. Gero steiko klg — 15 
rb., kitokia mėsa — nuo 9.50 iki 
14 rb. Maltos mėsos klg. 11.40 rb.

Degtinė 56° butelis nuo 20 iki 
28 rb., konjako — 63 rb., vynai
— nuo 12 iki 15 rb., šampanas — 
24 iki 30 rb., alus bufete — nuo 
2.45 iki 3 rublių!

Naujas vid. reikalų 
ministeris

Paaiškėjo, kad vidaus reikalų 
ministerio pareigose yra jau ne
be Vildžiūnas, bet Kazys Liau
dis: tuo titulu jis kalbėjo jau 
gruodžio 15-17 d. vykusiame 
Partijos Centro Komiteto susi
rinkime. Tuo būdu Lietuvos vy
riausiojo čekisto pareigose yra 
ketvirtas iš eilės viršininkas. 
Pirma buvęs Bartašiūnas po Sta
lino mirties išnyko ir jo vietą 
užėmė Kondakovas. Tas, vos 
tris mėnesius pabuvęs, irgi din
go ir jo vietoj atsirado Juozas 
Vildžiūnas. Pasikeitimas įvyko 
kaip tik prieš Berijos suėmimą. 
Kada Vildžiūnas savo karjerą 
baigė, tuo tarpu neaišku. K. 
Liaudis (manoma, kad pavardė 
netikra) yra gimęs Lietuvoj, 
Baisogalos valse. 1901 m., bet 
dar prieš pirmąjį karą tėvo iš
vežtas į Ukrainą. Revoliucijos 
metu jau buvo raudonojoj ar
mijoj, vėliau visoj eilėj smulkių 
partijos administracinių pareigų 
Ukrainoj, paskui vėl kariuome
nėj — artilerijos mokykloj po- 
litruku, buvo iškilęs net iki Ra
miojo Vandenyno laivyno polit- 
ruko. Vėliau vėl buvo Ukrainoj, 
karo metu veikė užfrontėj, o 
1944 m. atsiųstas į Lietuvą. Čia 
karjerą pradėjo Biržų rajono 
partijos sekretorium, greit pate
ko į CK trečiuoju sekretorium, 
kurį laiką buvo žemės ūkio mi- 
nisteriu, vėliau Klaipėdos srities 
partijos sekretorium, o apygar
das panaikinus, vėl atsidūrė CK 
trečiuo j u sekretorium, o iš čia 
vėl pašoko į ministerius, bet da
bar jau svarbesnėj ministerijoj.
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Kanadiečiu^ 
mandagumas

į Kanadoje mes nekovojame dėl n uotą- 
i kos kojinių raiščio, bet ....

22 v.

13 d 1 d.

2 v.

7
25

2/2

30 m 3 m
32 d. 14 v.

8 v.2/2 v.
9 m316 m

Kainos Maskvoje
Žurnalistas W. Boss iš Mask

vos apie tenykštes kainas š. m 
sausio 21 d. rašė šitaip:

20 v.
22 d.22 v.

8 d. 6 v.
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1000% 
1800% 
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Taigi “rojaus” gyvenimo vertė 
visiškai aiški. Marsas.

Senovės Prancūzijoje buvo pa
protys ^kovoti dėl nuotakos koji
nių raiščio. Laimėjęs buvo skai
tomas laimingu. Čia Kanadoje 
skaitoma laiminga toji mergai
tė, kuri sugauna nuotakos gėlių 
puokštę, nes tikima, kad ji se
kančioji ištekės.

Apdovanoti būsimą nuotaką do
vanomis yra kitas žinomas pui
kus paprotys Kanadoje. Apdo
vanojimas atliekamas draugių 
netikėto pobūvio formoje. Šios 
dovanos neįeina i vestuvių do
vanų skaičių, kurias Įteikia ves- 

vedvbu diena.tuvių svečiai
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Sportininkai atbudo. Argenti
nos liet, bendruomenės sporti
ninkai suruošė Pabaltiečių spor
to šventę su tenisu, tinkliniu ir 
šachmatais. Nors ir pirmas toks 
pasirodymas, tačiau lietuviai 
puikiai pasirodė tenise, laimėda
mi pirmą vietą. Šachmatininkai 
K. Ramašauskas iškovojo 1% 
taško komandiniame turnyre po 
3 žaidėjus. Bendroje taškų su
moje lietuviams teko pasiten
kinti antra vieta. Ir tai kartais 
išeina į gera. Be to, šis pasirody
mas, reikia tikėtis, išjudins spor
tininkus iš apsnūdimo. Linkime 
geros sėkmės! j

Tarptautiniame stalo teniso 
turnyre Paryžiuje pirmą vietą 
vyrų grupėje iškovojo prancū
zas Roothoff 5 setuose nugalė
damas švedą Flisberg. Jaunių 
trupės finale vokietukas C. 
Freundorfer supylė taipgi 5 se
tuose anglą R. Dorking. Pasau
lio meisterė rumune Rozeanu 
savo titulo šį kartą nepateisino, 
nralaimėdama austrei L. Werlt. 
Prancūzai Roothoff ir Lanskory 
(gal LanskoTonskis?) dvejete 
sudorojo anglų porą Bergman ir 
Leach. Anglės pasirodė geresnės 
ir Diane su R. Lowe laimėjo 
prieš austres Pritzi ir Wertl. 
Mišriam dvejete rumunai Roze
anu ir Harazti sunkioj 5 setų 
kovoj persvėrė anglus R. Rowe 
ir Barna.

Meksika nugalėjo JAV futbo
le 3:1, užsitikrindama sau teisę 
dalyvauti ir atstovauti Š. Am. 
kontinentą pasauliniame turny
re, kuris įvyks Šveicarijoje.
Kanados ledo rutulio komanda 

pr.eš pasauk pirmenybes švedi- 
jo e jau visas mėnuo gastroliuo
ja po Europą — Prancūziją, Ita
lija, Šveicariją. Kol kas sekasi 
puikiai, tik pačias pirmąsias 
ru igtynes prieš Anglijos - kana
diečius skaudžiai pralošė. Tuo 
buvo labai susirūpinta, tačiau 
visas kitų valstybių rinktines 
kanadiečiai nugalėjo. Dabar jie

svečiuojasi Vokietijoje, o sausio 
27 d. turi pirmą susitikimą Šve
dijoje su tais pačiais šveicarais, 
kuriuos nesenai nugalėjo, bet tik 
5:6. Kovo 28 d. žais su Norvegi
ja, kovo 3 d. su Vokietija, kovo 
4 d. su Suomija, kovo 5 d. su 
Čekoslovakija ir paskutinis susi
tikimas kovo 7 d. su Rusija. Lin
kime mūsų torontiškiams gra
žios sėkmės.

K. Lukas.
Krepšinio sporte be Butauto, 

Lagūnevičiaus, Petkevičiaus ir 
Lauritėno, Lietuvoje dar yra pa
sižymėjęs Sabutis, Stonkus, Svi- 
derskaitė. Lietuvos krepšininkų 
rinktinės treneris yra Kulakaus
kas.

Sausio 24 ir 25 d. Vilniuje įvy
ko dailiojo čiuožimo individuali
nės pirmenybės. Pirmą vietą, 
kaip ir pernai, laimėjo Kauno 
medicinos instituto klinikos gy
dytoja Klimavičiūtė ir Rokiškio 
rajono dantų technikas Guzi- 
kauskas.

Sovietų Sąj. sporto meistro 
vardas gruodžio pabaigoj buvo 
pripažintas “Kauno Audinių” in
žinieriui Algirdui Dapkui, kūno 
kultūros instituto studentui Al
girdui Matočiūnui, architektui 
Antanui Kudžiui (visi trys krep
šininkai) ir Šiaulių septynmetės 
mokyklos mokytojai Julijai Urb- 
šienei (stalo tenisininkė).

Vaitkūnas, kuris buvo minė
tas, kaip laimėjęs Sov. S-gos 
fechtuotojų čempiono vardą, iš
tiktųjų tokį vardą yra laimėjęs 
jaunių grupėje. Vyresniųjų gru
pės “šalies” (t.y. Sov. S-gos) 
fechtuotojų čempionas irgi yra 
lietuvis Ūdras. Tačiau vietinių 
varžybų metu gruodžio pabaigo
je jį nugalėjo Macijauskas. Tarp 
pasižymėjusių fechtuotojų yra 
Subačius (nugalėjo Vaitkūną su
sirėmime espadronu). Vaitkū
nas, jaunių Čen^pionas, nedaug 
tenusileidžia “senių” čempionui 
Udrui: rapirų kovoj pralaimėjo 
prieš Ūdrą tik 4:5.

t Vietą šiam straipsniui 
aukoja MtWtffS S4HCE IBM

John Labatt’s 
Limited

M.D. — L.M.C.C.

780 Main St., East, Hamilton
GIMDYMO PAGALBA

Priėmimo valandos 2-4 ir 7-8 vol. vok. ir pagal telefoninį susitarimo tel. 9-6634

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAlJTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Ccllisicn
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. VELTUI .
Mūsų specialybė — auto korpuso (body and fender) darbai
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos Sureguliuojami ratai

561 - 567 KEELE ST. TEt. Junction 4773
1% Block South of St. Clair Namų tel. CE. 1-3444

TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITIS

A

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS!!!
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant GarUntuojama. 
Pasirmame ir pristatome.

oYE
i

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū-

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų. 
138-46 CLAREMONT STR.

bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

TELEF. EM. 8-4557

A
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Nepamirškime mažyjų naujakurių
Tik ką šventėme savo reikš

mingąją šventę, simoblizubjan- 
čią praeities laimėjimus ir atei
ties siekimus. Ypatingai pakilia 
nuotaika, reikia manyti, ši šven
tė minėta mūsų kultūrinio židi
nio Vokietijoje — Vasario 16 
gimnazijos, pirmą kartą’Lietu
vos' šventę sutinkančios rūmuo-

duosniai aukodavom Tautos Fon 
dui, bet šiemet — nemažiau nuo
širdžiai mes paremkime ir gim
naziją, kuri ypač šiais metais 
yra reikalinga svaresnės para
mos. Dėl šios žiemos nedarbo 
daug kas gali atliekamo dolerio 
ir neturėti, bet šiandien mes ga
lime pažadėti ar nors pasiryžti 
tą auką padaryti, o ją įvykdyti 
pavasarį. Šalpos komitetai turė
tų būti organizaciniu atžvilgiu 
pasiruošę pravesti rinkliavas tin- j - , ‘ .
Ramiausiu momentu. Šio reikalo : gumentų nurodoma visa eilė, 
šiemet neturėtu pamiršti nė pra- | Pirmiausia niekas nepamiršta,

- - • - • • J kad Tito visada akcentavo, jog
įIukoT^pirn7oj“*\iiėr tegul j° valstybė yra komunistinė ir 

•r «. * » rcir/x turlnuc- nnhtilzAiA no xncorln
padaryta, sako priežodis. Gi ten! krypsta Vasario 16-osios gimna- 
ir gera pradžia ir jau sunkiau-; zijos naudai, nes jai dabar jų la- 

. šioji reikalo pusė atlikta. Lietu- j blausiai reikia.
všikas jaunimas ruošiasi gyve-; “Nuo gimnazijos namų užpir- ■ tvarką* ta*i~yra komunistinė valš- 
nimui, ruošiasi mūsų Tautos šie- [ kimo dienos nemačiau nei vasa- i tybė, kaip ir visos kitos, tik flir- 
kimams įgyvendinti jau po nuo-: ros nei rudens. Tačiau negaila sū Vakarais metu padaryta 
savu stogu. Aplinka žmogų dau- i nei laiko nei vargo, kai š. m. sau- šiokių tokių palengvinimų ko- 
giau veikia, negu sausi pedago- [ šio 7 d. šiuose namuose ir parke lektyvizacijoje. Bet tai pastaruo- 
giniai pamokymai. Mūsų šešta- • išgirdau krykštaujančius mūsų ju metu daroma ir kitose komu- 
dieninės mokyklos kalte kala, vaikus” — rašo kun. Tėvas Alf.
kad tą dieną vaikai kalbėtų visą i Bernatonis. — 
laiką lietuviškai, o jie, vos tik 
išbėgę į gatvę, stveriasi šioj ap
linkoj dominuojančios anglų kal
bos.'Visi žinome, kad yra didelis

- • skirtumas, būti nuomininku ar 
būti savininku. Tikra lietuviška 
aplinka gali būti sukurta tik 
nuosavam kampe. Geroj vietoj 
erdvūs namai ir puikus didėlis 
parkas išpildo visus norimus ir 
šiose sąlygose įmanomus reika
lavimus. Tad nepagailėkime mū
sų tautos ateičiai — jaunimui 
tautinio džiaugsmo, kurį jis 
semsis lietuviška siela dvelkian
čioj tremties saloj. Tegul ta vie
ta jiems tampa tautine šventove. 
Tegul tame kampelyje jie su
randa dalį prarastos jr jiems be
veik nepažįstamos tėviškės ir te
gul ją išmoksta taip mylėti, kaip 
mylėjo jų tėvai ar seneliai, kurie 
pasirašė Vasario 16-osios d. aktą 
arba kovėsi dėl Lietuvos laisvės 
karo lauke, paaukodami visa, ką 
tik brangiausio ir ką iš viso jie 
turėjo! Todėl dera šios brangios 
šventės proga mums pasiryžti 
atsisakyti nors dalelės to, kas 
mums priklauso, Tautos Fondo 
ir Vasario 16-osios gimnazijos 
naudai. Visada mes ta proga

Tie rūmai!... Tiek daug gin
čų jie sukėlė. Kaip ten bebūtų, 
atrodo, yra tiksliau nuo puskelės 
eiti į tikslą, o ne grįžti atgal ir 
vėl dairytis, kuria kryptim pra
dėti judėti. Gera pradžia — pusė:

Šiuo meĮu pasaulio spaudoje 
nemažai rašoma apie galimą Ti
to grįžimą į kominformo valsty
bių tarpą, tik abejojama ar tas 
žingsnis būtų viešas, ar gal slap
tas, kad nenutrūktų vakariečių 
parama Jugoslavijai. Vakarams 
tai būtų didelis smūgis, nes pra
žūtų veltui visa parama, kuri jau 
pasiekė $500.000.000' ir suirtų 
strateginiai planai.

Kad Tito gali grįžti prie Mas
kvos vadovaujamų valstybių ar-

Ar Tito grįš į kominformą? Ar gailesį, seserys organizuotos?

mogų rengėjai. Šiais metais vi
sos savo vidaus politikoje jis visada 

laikėsi tos pačios komunistinės 
politikos kaip ir visi satelitiniai 
kraštai. Taigi pagal vidaus san-

“Nežiūrint viso 
skurdo, yra žavintis mūsų gim
nazijos jaunimas. Linkėjau, kad 
šis kampelis jiems būtų tremty
je tėviškės pakaitalas. Tikiu, ne
bus Lietuva apvilta”. Taigi p. 
Zunde ir tėvas Bernatonis veža 
patį vežimą, o iš mūsų prašo tik 
mažos pagalbos. Jei ir viena ran
ka retkarčiais padėsim tą vežimą 
pastumti, — jis tikrai sėkmingai 
ir reikiama kryptim nuriedės, 
nes juk užjūryje lietuviškų ran
kų jau šimtai tūkstančių!... Tik 
nebūkim vien žiūrovais, kaip ki
ti dirba arba jiems padeda dirb
ti, o pakritikuoti palikim vėles
niam laikui, po to, kai ir mes bū
sim ką nors tautai naudingo at
likę. Tegul tas noras jiems padė
ti tampa visos Kanados lietuvių 
bendruomenės garbinga tradici
ja, vykdoma tyrų lietuviškų šir
džių įvairiausiomis progomis! 
Tat, kai gėrėsimės koncertu, lie
tuviškam sambūry švęsim šei
mos šventes ar linksminsimės 
smagiam pasišokime, tuo labiau 
— ištaigingame baliuje, — nepa
mirškime mūsų mažųjų nauja
kurių, besiryžtančių būti tikrais 
Tėvynės sūnumis ir dukromis.

Ed. F. Daniliūnas.

nistinėse valstybėse. Visi barniai 
su Maskva buvo visdėlto ne es
minio pobūdžio, bet tik apsižo- 
džiavimai dėl Stalino viršinin
kystės nepripažinimo. Kai ma- 
lenkovinių laikų Kremlius pra
dėjo kitą gaidą, Tito taip pat ki
taip prabilo. Rezultate diploma
tiniai santykiai su Maskva at
naujinti ir Belgrade sėdi tas pats 
Maskvos ambasadorius Volko
vas, kuris ten buvo santykius 
su kominformu nutraukiant. Su 
visais satelitiniais kraštais dip
lomatiniai santykiai taip pat jau 
atnaujinti ir Jugoslavija įsileista 
į Dunojaus komisiją. Užsienių 
politikoje Jugoslavija ir seniau 
pasirodydavo remianti komunis
tinio bloko pusę, o dabar dar ryš
kiau tai matyti prieštaraujant 
Vokietijos apginklavimui.

Bet rimčiausiu ženklu laiko
mas išvijimas iš partijos polit- 
biuro viceprezidento Milovan 
Džilas. Oficialiai jis išstumtas 
dėl menkniekio. Už tai, kad pa
rašė spaudoje straipsnį gindamas 
vieną generolienę, jauną artistę 
gražuolę, kurią užsipuolusios se
nųjų partijos veikėjų damos, ne- 
priimdamos jos į savo būrį už 
tai, kad jį nedalyvavo komunisti 
nės valstybės sukūrimo bei par
tizaninėse kovose Džilas nurodė,

kad tada ji buvusi dar vaikas ir 
išpėrė kailį išdidžioms revoliuci
jos matronoms, nepakentusioms 
jaunutės gražuolės pasirodymo. 
Jam buvo prikišta nusikaltimas 
partijos narių draugiškumui ir 
komunistinei doktrinai. Bet Va
karų žurnalistai žino, kad Mas
kva Džilą laiko vienu iš didžiųjų 
kaltininkų Tito nutraukimo su 
Maskva santykių ir pasukimo į 
Vakarus, negali pamiršti ,kad jis 
yra viešai pasakęs, jog sovieti
niai karininkai negalį lygintis su 
britų karininkais, kad jis yra 
Maskvos apšauktas įtartinu 
marksistu ir kad ten manoma, 
jog jis nepritars Tito grįžimui į 
“komunistinę vienybę”. Dėl to 
manoma, kad jis krito Tito nau
ją kelią ruošiantis.

Kad Tito apie tai galvoja, spė
jama ir iš to, jog jis labai greit 
reagavo į buvusio savo spaudos 
šefo Raditsa straipsnį JAV žur
nale The Freeman, kur Raditsa 
atvirai rašė, kad jis buvęs nuvy
kęs į Jugoslavijos pasienį, 
susisiekęs su partijos centro

miteto pareigūnais, kurie patvir
tinę pastangas suartėti su Mas
kva. Tito atkirto, kad tai tęsinys 
propagandos, kurią prieš jį pra
dėjusi Italija Triesto ginčo me
tu. Iš to daroma išvada, kad su
sitaikymo su Maskva sutartis 
bus slapta.

— Belgradas. — -Kai komin 
formo žurnalas pakvietė Jugo
slaviją grįžti į kominformą, užs. 
r. min. tuoj aus paskelbė, kad 
Jugoslavija ir toliau laikysis “Ti-

Šiemet rugsėjo 7-12 d. Quebe- 
ke įvyks tarptautinis viso pašau 
lio katalikių gailestingųjų sese
rų kongresas. Laukiama apie 
1000 dalyvių — net. iš Indijos, 
Malajų, Peru, Anglijos, Prancū
zijos, Ispanijos, Italijos ir kitų 
Europos kraštų. Tokie kongresai 
vyksta kas 4 metai. Paskutinis 
įvyko 1950 m. Romoje.

Šių metų kongreso pagrindinė 
tema bus “Slaugymo profesija 
ir nūdienė jos pažanga”. Kongre-

to formuluotos linijos’ ir tokie ;se įjUS sudarytos studijinės ko- 
pasiūlymai neturėsią jokios mįsijos> įvairioms slaugymo fa- 
reikšmės. _ izėmsaptarti.Studijuosimųklau-

— Bernas. — Čia gautomis zi-1 simų tarpe minimi: “Saugumo 
niomis Jugoslavijoje kominfor-1 probiema dabartinėje visuome
ne salininkų grupe ruosusis Ti- | nėje» »Katalikės sesers misi. 
to pasalinti sąmokslo kebu. Taip ;ja„ sesers ugdymas” ir t.t.

-YV^S Privers^as Paaukoti | Praktiškas slaugymo demonst- 
M. Džilas ir propagandos virsi-; ravjmas bus atliekamas Quebe-
ninką Didžer, abu žymiuosius 
artėjimo su vakarais šalininkus. 
Dauguma tautos esanti jų bei 
suartėjimo su Vakarais šalinin
kai, dėl to dabar krašte esanti

ten 
ko-

SKUBIU ŽVILGSNIU

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerb. p. Redaktoriau,
Prieš kiek laiko Tamstos re

daguojamame laikrašty buvo ko
respondencija iš Hamiltono apie 
mūsų (brolių Motuzų) rodytas 
filmas gruodžio 6 d.

Prašau p. Redaktoriau leisti 
mum pateikti duomenis dėl tų 
išvežtų $400 iš Hamiltono po fil
mų rodymo.

Salė žiūrovų tikrai buvo pilna, 
bet toli iki 600. Žymią dalį suda
rė vaikai mokėję po 25f. Perpil- 
džius salę, daugelis buvo suleisti 
stovėti už 50č. Bendros pajamos 
iš viso buvo $317. 75. Tamstų ko
respondentas nepagalvojo apie 
išlaidas: salė, reklama (laikraš
čiuose, radijo, plakatai, bilietai), 
nuoma srovės lygintuvo ir kt. 
sudarė $126.50. Pelno, dar ne
gryno — $191.25.

Visos pajamos ir išlaidos buvo 
p. K. Barono tiksliai perduotos 
mums su sąskaitom ir parašais 
jo trijų padėjėjų. Viskas atvira 
ir aišku.

Kad nebūtų daugiau kalbų ir 
išmįslų apie filmų biznį, štai duo 
menys iš Toronto: iš viso net 5 
seansai (vienas mokyklos vaiku
čiams). Pajamų išviso — $554.75, 
išlaidų $229.62, pelno, t.p. dar 
negryno, $315.13. Dėl mažos ir 
nepatogios salės du seansai buvo 
perpildyti, du daugiau pusės.

Paskutiniame seanse visi nega
lėjo sutilpti ir daugiau šimto 
žmonių turėjo pareiti namo.

Kitos išlaidos: Iš Niujorko į 
Torontą ir Hamiltoną negalima 
buvo ant kilimo nuvažiuoti, kaip 
Bagdado vagiui. Reikėjo pirkti 
bilietą lėktuvui, traukiniui arba 
prisipilti gazolino į savo mašiną. 
Buvo planuota vykti lėktuvu, 
sutrumpinti kelionę ir sumažinti 
nuovargį. Bet kada iškilo reika
las nepraleisti Hamiltono, teko 
pakeisti planus ir važiuoti maši
na. Per 2 d. padarėme 1100 my
lių (1700klm.) ten ir atgal. Dvi 
geros dienos vairavimo. Kitom 
dviem dienom liežuvį iškišus ir 
bėgom reikėjo įtemptai pravesti 
6 seansus. Iš darbo vienam iš 
mūsų reikėjo išlikti 2 dienas.

Lietuviškų filmų biznis šioje 
rubežiaus pusėje išreiškiamas 
amerikonizmu “monkey busi
ness”. Mūsų filmų epopėjos me
tas davė tokį balansą: savaitinis 
uždarbis iš filmų mum išėjo po 
25 dol. kiekvienam atskirai (at
skaičius reklamos, gazolino, ir 
aliejaus, tiltų, tunelių išlaidas, 
neskaitant maisto, nakvynės, 
drabužių) . Iš tokio uždarbio rei
kėjo prisipirkti vėl filmą, nusi
pirkti laivokartes į Lietuvą, o 
pargrįžus kitą mašiną, nes senoji 
jau buvo išgverusi po tiek važi-

Ar jūs ruojiotes pirkti nomę? Priimkite patarimo žodi, darykite tai labai at
sargiai. Bandykite reikalo neskubinti. Neužmirškite, kad darote vieno iš po
grindinių savo gyvenimo žingsnių. Sėkmingos Prekybos Biuras pataria, kod 
prieš perkant jūsų advokatas patikrintų to namo nuosavybės dokumentus, 
lai yra būtino. Be to, apžiūrėkite or geros prie nomo priėjimos, kokie nomoi 
aplink jj (nepirk geriausio nomo apylinkėje), kokįe vietos mokesčiai, kokie 
reikalingi nomo pataisymai, kokie šaligatviai, ar arti mokyklos ir tt. Apžiū
rėkite or narnos nėro fobrikų rojone. Ir prisiminkite, kod narnos už žemų 
kainų nėra visuomet "geriausios pirkinys". Šiuo loiku parduodamo nepaprastai 
daug gerų namų.

TARP MŪSŲ KALBANT
* Rošo LAIMA KUTVĖLIENĖ

Mono koimynoi, kurie tiek možoi žino opie kroštg, iš kurio oš čio otvykou, 
lobai nustemba sužinoję opie mono kasdieninio vartojimo dalykų "atradimus". 
Mono kaimynai negalėjo tikėti, kod man iki šiol nebuvo 
žinomos FACE-ELLE lignino nosinaitės. AŠ tiek doug 
rondo šioms nosinaitėms pavartoti būdų, obiejų rūšių: 
trigubų (ružovo dėžutė) ir dvigubų (žalio dėžutė). Jos vi
suomet laikau savo namuose. FACE-ELLE ypatingai pui
kus dalykas, jei namuose yra mažų vaikų; visom laikui 
išnyksta "amžino" nosinaičių plovimo rūpesčiai.

šiondie oš norėčiou jums posokyti vienų paslaptį — kur oš loikou sovo pini
gus.. Žinomo, kod IMPERIAL BANK OF CANADA. Ten už sovo taupomųjų 
soskoitų gounu polūkonų iki vieno ir pusės procento ir pinigus goliu Atsi
imti kiekvienu momentu, kodo ponorėsiu. Be to, yra ir daugiau priežasčių, 
kodėl oš loikou sovo pinigus IMPERIAL BANK OF CANADA, gol jos ir mo- 
žiou svarbios, bet tai reikia posokyti. Iš sovo patyrimo oš žinau, kod IMPERI
AL BANK OF CANADA yro susidomėjęs, kad naujieji kanadiečiai getai įsi
kurtų sovo naujajame krašte. Tai tinka bankui "išaugusiom iš sovo darbo".

nėjimo. Išvažiuotų mylių skai
čius, išdeginto gazolino galionų 
ir aliejaus kvortų skaičius, kiek
viena aplankyta vieta, seansų ir 
žmonių skaičius, pajamos ir iš
laidos buvo mūsų užrašytos ir 
yra atvira knyga kiekvienam.

Kiekviena lietuvių kolonija 
maža ar didelė, buvo mūsų ap-; 
lankyta. Dėl 16 šeimų kolonijos į 
mes važiavome iš kelio. Ko jie 
buvo blogesni už didelės koloni
jos, kurias aplankydavo kalbėto
jai ir dainininkai, bet juos pra
lenkdavo. Michigan© universite
te, katalikų universitete Vašing
tone, Marianopolio kolegijoj ir 
kitur mes būdavom dažni sve
čiai, veltui parodydami filmas. 
Svarbiem mūsų tautos reikalam 
mes skolinom filmas parodyti 
Vašingtono valdžios atstovams. 
Rizikavom atiduodami origina
lus — kopijų neišgalėjom pasi
gaminti.

Mūsų tikslas buvo perkelti per 
spalvotą filmą Amerikos lietu
viams Lietuvos vaizdą su jos 
vargais ir džiaugsmais — tai iš
eivijos daliai, kuri tiek sielojosi 
ir rūpinosi tos Lietuvos prisikė
limu ir augimu. \

Tamstų Hamiltono korespon
dentas pradžioje savo korespon
dencijos teisingai ir vaizdžiai pa
rašė, kad mūsų filmos vaizdavo 
varganą, sunkų, bet taip artimai 
mielą... Be jokių pagražinimų. 
Kita dalis parodė mūsų nepri
klausomybės laikų pažangą viso
se srityse. Mes už tai jam dėko
jam, kad jis pagavo mintį, kurią 
mes visuomet norėjom išreikšti. 
Pereitą pavasarį rodant tas pa
čias filmas Montrealy, vienas ar 
saujelė iš publikos, mums išvy
kus, paleido kalbas, jog mes ro
dome Lietuvą iš blogiausios pu
sės, ir kad jie rašysią į laikraš
čius, kad mes labai blogai Lie
tuvą propaguojam, kas ypač da
bar neleistina... Pirma tokia 
glupa kalba — kritika ir grąsi- 
nimas per 18 metų!

Esam labai dėkingi p. K. Baro
nui, kuris savo rūpesčiu pakrei
pė mus į Hamiltoną, kada suži
nojo kad tik Toronte būsim, nu
važiavo tehai sužinoti mūsų ad
reso ir ilgais laiškais stengėsi 
įrodyti mum, kad hamiltoniečiai 
neblogesni. Dėkojam ir jo vy
ram, pagelbėjusiem mum. Taip 
pat dėkojam p. Skirgailai (Ga
vusiam daug pylos nuo visų), p. 
p. Budreikai, Strazdui, Simona- 
vičiui ir kitiem. Mum buvo tik
rai malonu su tokiais vyrais 
dirbti.

Reiškiame Tamstai p. Redak
toriau pagarbos ir dėkojam už 
galimybę šiek tiek išsiaiškinti.

Kazys ir Mečys Motuzai.
Richmond Hill, N. Y.

retų pavadovauti nesenai Mont- 
realy sudarytasis KLB laisvės 
kovai remti talkos komitetas, 
kuris galėtų pasikviesti pagal
bon moterų organizacijas.

Pasaulinės katalikių g. seserų 
organizacijos, kuri šį kongresą 
šaukia, pirmininkė yra p-lė de 
Camilis, Romoje, o vicepirmi
ninkė ir Kanados sekcijos pirmi
ninkė yra Mrs. Alma Benoit La
pointe, Quebec. Apie kongresą 
informacijas teikia tarptautinis 
sekretariatas — 16 Tiphaine, Pa
ris, France, o čia Kanadoje: Na
tional Secretariate of the CNAC, 
229 d’Aiguillon, Quebec 4, P. Q. 
(Angliškai kongresas vadinamas 
International Congress of Cath
olic Nurses and Medico - Social 
Assistants).

Estijos atstovas Madride “Bal- 
tische Brief e” Nr. 1 / 1954 skel
bia, kad po ilgesnių pasitarimų 
Ispanija vėl užmezgė diploma
tinius santykius su laisvąja Esti
jos valstybe. Ispanų užsienio rei
kalų min. Artajo priėmė buvusį 
estų užs. reik. min. K. R. Pustą, 
kuris jau anksčiau yra buvęs 

pasiųsti ir lietuvės katalikės gai- Madride pasiuntiniu, 
lestingosios seserys. Pagrindo 
tam būtų. Lietuvių g. seserų šia
me kontinente yra ne mažai, jų 
didžioji dalis yra katalikės ir vi
soms tebėra brangus idealas 
teikti pagalbos bei paguodos 
kenčiančiam, ligos varginamam 
ar nelaimės ištiktam artimui. 
Visoms lietuvėms g. seserims 
taip pat skauda širdį, kad jos ne
gali to darbo dirbti savo tėvynė
je, kad ten staugimas atlieka
mas nemokšiškai, tinkamai ne
paruoštų seserų ir t.t. Visa tai 
turėtų būti pasakyta pasaulio se- .
serims, kurios turi žinoti, kaip i šaukdami laisvės savo kraštui ir 
tas darbas dirbamas ten, kur jis kaip tarnautojai juos iš salės pa- 
neparemiamas artimo meilės šalino. . ..
principu.

Laiko dar yra 7 mėn. Pasi
ruošti dar galima. Mums atrodo, dinasi, betkur tartas laisvės žo- 
kad šitame reikale kaip tik tu- dis ne visada čia pat miršta.

ko,Chicoutimi, Montrealio ir kt. 
ligoninėse. Kongresas bus baig
tas Marijos Metų pilgrimažu į 
Marijos šventovę Cape at Cap 
de la Madeleine, P. Q-didelė įtampa ir visi gaudyte tarptautiniu kon-

gaudą.naujienas tuo klausimu. | ne kasdlen Pbūna ,r‘ būtų 
labai gražu, jei jame galėtų pa
sirodyti arba nors jam savo žodį

tymo sutartį su Graikija. Nuo to 
meto karališkosios graikų vy
riausybės Lenkijos spauda nebe
puola.'

— Varšuva. — Lenkija, kaip 
pagrindinis Rytų Europos eks- 
portininkas į Kiniją Šanchajuje 
suorganizavo savo prekių paro
dą.

— Varšuva. — Lenkija turi 
jau du tikrai bolševikinius mies
tus: Katovicai dar prieš Stalino 
.mirtį pavadinti Stalinogradu, o 
dabar, sausio 19 d. prasidėjusių 
Lenino dienų proga, Nowa Hutą 
— netoli Krokuvos kuriamas 
pramonės centras — pavadinta 
“Hutą imienia Lenina”.

— Otava. — Kanados tabako 
augintojų sąjunga siūlo vyriau
sybei tabako mokesčius suma
žinti dar 5 centais. Augintojai 

. tikisi, kad tokiam atvejy padidė
tų tabako sunaudojimas ir ūki- 

' ‘ ninkai galėtumo laisvai daugiau 
-: auginti.

- Otava. -

— Kairas. — Muzulmonų dva
sinis teismas buvusią karalienę 
Narriman su Faruku perskyrė. 
Ji atsisakė nuo reikalautųjų 
$14.000 mėnesiui pragyvenimui. 
Esą, reikalausianti iš konfiskuo
tųjų turtų, nors ir pati vargu ar 
tiki, kad iš to ką gautų.

— Vašingtonas. — Pasaulinis 
bankas paskebė, kad Čekoslova
kijos šio banko teisės nuo sausio 
1 d. nebepripažįstamos, nes ji 
neįmokėjo savo įnašo į banko 
pagrindinį kapitalą — $625.000. 
Jie turėjo būti įmokėti jau prieš 
2% metų.

— Sofia. — Bulgarų dauguma 
yra pravoslavai. Šiemet jų Ka
lėdos išpuolė sausio 7 d. (mat 
jie švenčia pagal senąjį kalendo
rių). Prieš Kalėdas valdžia pa
skelbė, kad “vykdant darbininkų 
nutarimą”, sausio 7 d. laikoma 
normalia darbo diena.

— Londonas. — Š. Atlanto Sąj 
nutarė pradėti masinę gamybą [ 
britų sprausminio naikintuvo 
Folland Ghat, kuris pasižymįs T“ ®taya- Kanada pranese 
lengvumu ir pigumu, galįs-'per [ įAV ^eko P1'165 neturinti, kad 
4 minutes pakilti 50.000 pėdų. G^e"ko atsakymai sausi° A d-

— Bonna. - Vak. Vokietijos 1 JAV senatorių klausimus butų 
parlamentas nubalsavo neprisi- : Paskelbti_viesai. Kanada tik ne
dėti prie Genocido konvencijos. kad bu,tl* Paleisti isviso 
Tam pasipriešino vad. tremtiniu i 33 zodz?ai “ kur esą paminimos 
partija, kuri'konvencijos tekste Payardes zmomų, kunems bet- 
įžiūrėjo visai vokiečių tautai pri- [ kok1110? kal^imus įskelti nesą 
metamą kaltę dėl hitlerinės Vo- PaSlin °’
kietijos nusikaltimų prieš žmo- ■' Qtava- — Kaip pareiškė 
niškuma parlamente užsienių r. ministe-

— Londonas. — D. Britanija ^Pearson. Kanada šiemet savo
šiais metais paleisianti skraidy- Pašalpą atsilikusių kraštų tech- 
ti pirmą savo keturmotorį bom- njškai pagalbai padvigubinsian- 
bonešį, galintį nešti ir atomines Pereitais metais buvo peskų- 
bombas ta $800.000. šiemet busią paskir-

— Vašingtonas. — JAV Brazi-1 ta $1-500-000-
lijos kavos plantacijoms paremti —Toronto. — Ontario prov. 
šiemet paskyrė 1 mil. dol. Tai esą vyriausybė paskelbė, kaip ji nu- 
paveiksią ir kavos kainą — at-: mato prisidėti prie viešųjų dar- 
piginsią. , bų, kurie turėtų prisidėti prie

— Kairas. — Paskelbtas buvu- [ nedarbo kilimo sulaikymo: Iš-

Laisvės žodis nemiršta
JAV laivo Mitscher jūrinin

kai, atplaukus Į Niujorką, vis 
prašydavusi aplankyti JT posė
džius. Kai viršininkai vienam 
grįžusiam pareiškė abejonių ar 
tikrai jis lankęsis JT rūmuose, 
jis pastebėjo: “Tik duokit man 
laiko, aš viską aprašysiu, ką ten 
mačiau”. Rezultate atsirado 900 
žodžių aprašymas, rūmų ir po- • 
sėdžio, pastebint, kad jis tada 
matęs, kaip grupė estų padarė 
demonstraciją prieš sovietus

Šitas aprašymas perėjo per' 
rankas visų Mitscher jūrininkų 
ir visi išgirdo estų šauksmą. Va-

Muitai siuntiniams į Lenkiją
Komunistinė Lenkija paskel-1 joje kainuoja apie 1000 zl.

bė pradėsianti imti muitą už pre- ' Baltiniai apmuitinami irgi pa
kęs, siunčiamas į Lenkiją siun-j gal svori — klg. vilnonių 350 zl., 
tiniuose. Paskelbė taip pat kokie [ dirbt, šilko — 300 zl. kitokių •— 
muitai bus imami zlotais. Ir i 120 zl., o nylono net 2000 zl. Ko- ; 
bjauriausia, kad muitai turės bū- [ jinės apmuitinamos nuo porų — 
ti gavėjų sumokami Lenkijoje. ■ vilnonės 10 zl., nylono ir šilko — 

Kadangi ir iš lietuvių daugelis 110 zl., lovos baltiniai — 100 zl.
siunčia siuntinių savo giminėms ' Už betkokios rūšies mėsą — 
gyvenantiems Lenkijoje, tai '10 zl. nuo klg. (kumpio klg. Len- 
nors dalį tų muitų čia išvardin- kijoje kainuoja apie 60 zl.) 
sime. . y . . ' . ■'

Audinių muitas apmokamas 
nuo svarų (atseit apsimokės tik 
geros kokybės audinius siųsti). 
Mokama: vilnonių -audeklų klg.
200 zlotų, medvilninių — 80. Už 
gerą vyr. eilutę muito teks mo
kėti apie 500-600 zl , bet jos kai
na Lenkijoje apie 5.000 zl. Nau
dotų rūbų muitas yra dvigubai 
mažesnis. -

Odos apmuitinamos pagal svo- 
- -  * v---- - , . - . ri — 100 zl. už padu ir 200 zl. į 

šio karaliaus Faruko brangeny- [ A i minkštos odos klg. Pora vyr. ba-!
tų — 150 zl., moteriškų — 120 zl., 
vaikiškų 40 zl., auliniai batai — 
400 zl., sportiniai -— 200 zl. Tad 
ir batus apsimokės siųsti tik ge-

biu išpardavimas - varžytynės pastatų, uostų bei upių sutvar-
vasario 12 d. į Kairą sutraukė kymas ir tiltų statybos.
daug kolekcijonierių bei antik-i —Otava. -— Karalienė Elzbie-
varų. . j ta motina, kuri ruošiasi aplanky- [ u uatus WSU11U11CS aiuavi gc.

— Varšuva. — Lenkija pasira-[ ti JAV, trumpam žada užsukti ros kokvbės, kurių pora Lenki- 
šė prekybos ir piniginio atsiskai- ‘ ir i Kanadą.

KATRIE TEISESNI?
me į tų kraštų gyvenimą, ku
riuose dabar gyvename, kaip tų 
kraštų piliečiai. Juo greičiau įsi- i 
jungsime į kitų kraštų gyveni
mą, tuo greičiau nusiraminsime 
ir drauge sukursime sau geres
nes sąlygas savo būviui dar dau
giau pagerinti. .

Nekankinkime ir priaugančios 
kartos iliuzijomis. Tegu mokosi: 
jaunimas svetimų kalbų, tegu 
persiima gyvenamojo krašto pa-:

“T. Žib.” 3 Nr. M. Musteikis 
straipsny “Neužmirškim svar
biausio!” rašo Lietuvon grįžimo 
temomis. Ten viskas išdėstyta 
labai gražiai, tačiau yra ir kitaip 
galvojančių.

Emigravusieji į JAV ar Kana-^ 
dą tiek daug vargo, taupė, kad 
tik geriau įsitvirtintų. Laikui bė
gant jie ištikro įsitvirtins, su
kurs biznius ar įsigys pelningas 
nuosavybes ir galės pradėti gy
venti normalų gyvenimą. Argi | pročiais, iFad lengviau galėtų įsi- i 
teks viską mesti, griauti, kas per ! lieti į platųjų gyvenimą. Šavo ! 
dideles pastangas ir prakaitą su- j šeimose jie vistiek liks lietuviu- 
sikurta,^ kad grįžus vėl pradėti i kai, bet ar tikslu stengtis juos' 
viską iš pradžios? Ir tai nesant j atplėšti nuo gyvenimo, kurį vis- į 
tikram, kad tai pavyktų. . tiek teks gyventi. Nežiūrint mū-

Pagaliau, Lietuva priklauso sų pastangų, nei su savomis mo- 
Lietuvoj pasilikusiems. Nenore- į kyklėlėmis, nei su sava spauda 
kime mes iš jų atimti duonos, mes nesukursime nei lietuviškos 
Tegu jie, ten daug kentėję, ir vi-. Amerikos, nei lietuviškos Kana-: 
sas geresniąsias vietas užima, dos. Tai kam tada betikslis var-i 
Mes, gyveną laisvėje, neturime į gas?
ir teisės konkuruoti su mūsų [ Neabejoju, kad dėl šių minčių j 
broliais kankiniais, nešusiais ver: būsiu vadinamas nesusipratėliu, 
gijos naštą. Tegrįžta į Lietuvą; ar net Lietuvos duobkasiu. Bet 
kankiniai is Sibiro taigų, bet ne jeįgU jau prieinam išvados, kad 
mes mūsų teises tam praras- į turėsim čia likti, tai kam mums 
tos, nes Lietuvą daugumas pan- beviltiška kova su likimu, ku- 
kom laisvu noru. i rią mes vistiek pralaimėsime.

Ar ne keistas iškėlimas tų, ku- -
rie rašo Lietuvos atkūrimo te
momis, kaip M. Musteikio mini-

J. Šaukys.
Red. pastaba: Straipsnį nelai

mieji. juk kaikurie už tai jau ir- kytume diskusiniu, nes jis klai- 
gavo toje pačioje spaudoje. Ką 
gi mes dabar galime žinoti, kaip 
Lietuva atrodys, kai atgaus sa
vo laisvę? Jeigu ir iš tikro taip 
atrodys, kaip mes dabar įsivaiz
duojame, tai .argi mes ją tvarky- norįs tuo reikalu išgirsti plates- 
sim? Lietuva priklauso Lietuvoj jnių nuomonių. Neiškėlus tokių 
pasilikusiems. O mes jau nore- minčių, taip galvojantieji gali 
tumėm būti jų bosais... ' jaustis esą teisūs, tik negalį pa-

Ar ne teisesni tie, kurie sako: sisakyti. Gal būt tuo reikalu at- 
i ieškokim užsimirsimo! Įsijunki-, silieps kas iš skaitytojų?

dingu pagrindu remiasi. Laiške 
ir pats autorius sakosi ne su vi
somis savo dėstomomis mintimis 
sutinkąs, o jas keliąs tik dėl to, 
kad dažnai jos tokios užeina ir

! Kosmetikai muitas: paprasto 
muilo klg. 6 zl., tualetinio — 40 
zl., pudros 450 zl., parfumu — 

į 3.000 zl.
Laikrodukas — 800 zl., žadin- 

; tuvas — 100 zl., skustuvas — 60 
zL, skutimosi , peiliukas — 2 zl., 

\ kišeninis plunksnakotis — 200 
i zl., klg. adatų — 150 zl., pūkinės 
antklodės — 500 zl. nuo klg., ki
tokios — 100 zl., pagalviai pūki
niai — 250 zl.; odiniai rankinu
kai — iki600 zl., portfeliai ir kt. 
odos dirbiniai — 250 zl. nuo klg., 
manikiūro įrankiai — 1.000 zl. 
nuo klg.; dviratis—500 zl., vaikų 
triratis — 60 zl., vaikų vežimėlis 
gilus — 200 zl., vad. sportinis —- 
150 zl. ir t.t.

BUCKLEY’S
Tai kanadiška priemonė skubiai pašalinti 

Artričio bei Reumato 
skausmus bei

Nesvarbu kaip stiprūs yra jūsų rankų, 
kojų ar kūno raumenų skausmai, W. K. 
Buckley užtikrina jums skubiausių pa
galba, kokia bet kada esate patyrę.

Taip, jūs galite atsikratyti skausmų 
skubiai su Buckley's Stainless White Rub.

Buckley's White Rub suteiks jums 
greito palengvinimų nuo ortričio, reuma
tinių ir kitų muskularinių skausmą ir 
pavargusių, skaudančių kojų, nes tai fir
mas vaistas, sudarytos iš 9 skausmus 
palengvinančių medikamentų, sniego bal
tumo kremas, kuris patepus pranyksta.

Taip, Buckley's White Rub patrynus 
įsigeria giliai j jūsų odg. Jie nepalieka 
nei ženklo paviršiuje — tik skverbiasi gi
liai j skausmo apimtus raumenis ir su

teikia šiluma tei
kianti palengvėji
mą. Nepaprastai 
greit dingsta jūsų 
skausmai. Išbandy
kite. Prašykite 
50c bonkufės.

nutirpimą!
ANKSČIAU

ras?

BUCKLEY
STAINLESS

už

Gaunama visose

VĖLIAU

I PAVYZDŽIAI VELTUI I 
|W. K. Buckley Ltd.

(Deportment C,)
I 559 College Street, į
I TORONTO, Ont. 1

ProŠou otsiųsti vienq povyzdt-1 
nj Buckley's White Rub buteliukg.. 

! Kortu pridedu 15c už įpokovimg iri 
I poito išloidos, 
I *
. Vordos ir povordč ...........................t

Adresos

t

VAISTINĖSE
NF——87

e
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Kouno miesto dalis
vod. Lenino rajonu 'glaudžiasi prie di
džiausių Lietuvos upių, Nemuno ir Ne
ries, santakos'. Ji opimo Kauno sena
miestį, Vilijampole ir Aleksotu. Atrodo, 
kad ir Lampėdžiai įeina į miesto ribas.

Vilniuje esą 240 valgyklų, įskaitant 
ir fabrikuose bei įstaigose esamas 
gyklas.

Komjaunimo suvažiavimas 
prasidėjo sausio 14 d. Vilniuje. Ta
ga kompartija graudeno, jog "būtino tu
rėti omenyje, kod priešai stengiasi ap
nuodyti jaunimo sgmone buržuaziniu 
nacionalizmu ir religiniais nuodais, todėl 
komjaunimo organizacijos turi kelti jau
nimo politinį budrumų'.

Komjaunimo organizacijos 
steigiamos kiekviename tokiame kolūky
je, kur jau yra bent trys komjaunimo 
noriai. Ir toi dor toli gražu ne visuose 
kolūkiuose yra komjaunimo skyriai (tik 
trijuose rajonuose yra kiekviename kol
ūkyje, o kiti laikomi net lobai "atsiliku
siais"). Vadinasi, yra daug tokių apylin
kių, kur nėra net po tris komjaunuolius...

Didesni kolūkiai 
tebėra dar nesujungti į ištisinius viene
tus. Jie suskirstyti brigadomis, kurios 
apima maždaug buvusius kaimus. Išmė-

• tytos ir gyvulininkystės grupės. Skun
džiamasi, kad tarp atskirų brigadų bei 
gyvulininkystės fermų-tame pačiame kol
ūkyje esti gana sunku palaikyti ryšį ir 
žinoti, katra ko daro, nes 'nuotolis tarp 
jų kartais Siekias po 10 ir daugiau kilo
metrų ...

Petrašiūnų popierio fabrikas 
pradės gaminti popierių laiškams ir 
kas. Šiais metais žada pagaminti
milijonų vokų (Jei tie vokai būtų naudo
jami tik privatiems laiškams rašyti, tai 
kiekvienam nuo 15 metų amžiaus 
tuvos gyventojui tektų maždaug po 
na voką kas mėnuo. . .') .

Lenino rajonu vadinamoji 
Vilniaus miesto dalis opimo rytinę mies
to sritį su misto centro dalimi. Šioje 
mieso dalyje yra universitetas, pedago
ginis institutas (Aušros Vertų g.), Gedi
mino kalnas, Kosciuškos gatvė, Antakal
nio gatvė, miesto sodas ir parkos (dabor 
vadinami Jaunimo sodu ir Puškino par
ku), Subačiaus gatvė ir 1.1.

"Žemės ūkio specialistai" 
pagal Chruščiovo instrukciją veržiasi į 
Lietuva ir iš Rusijos. Vien per aruodžio 
mėnesi atvyko dauaiau ka'ip 20 tokių 
sneciolistu, kurie išmėtyti pa Įvairias 
NTS stotis. Jų tarpe yra net toks "že
mės ūkio specialistas", koio Kirovo var
do, Leningrade, cecho viršininko pava- 
duotojas B. P. Sorokinas... Visi kiti 
"žemės ūkio soeciolistai" irgi lig šiol 
yra dirbę įvairiuose fabrikuose. Netrukus 
žado atvykti dar vieno "didelė grupė".

Blogai su mokyklomis
Teorijoj visoj Lietuvoj turi būti vykdo

mas privalomas septynerių metų moky
mas, O didžiuosiuose mieštuose — 11 
metu. Tačiau partija skundžiasi, kad 
praktikoj ne taip gerai sekasi vykdyti tą 
nutarimą. Sako, Ramygalos ir kituose 
’■'lionuose "nemaža dalis mokvklinio am
žiaus Voiku mokyklos nelanko". Be to, 
"esamo rajonų, kur žymus moksleivių 
skaičius mokslo metu eigoje nubyra". O 
"kaikurie vykdomieji komitetai abejingai 
žiūri j seotvnerių metų mokymo progra
mos įgyvendinimo". .. Maža ta: "Ute
nos ir kituose rgionuose yra nemaža fak
tu, kod mokvtojoi neaorūoinami butais, 
kuru ir šviesa", o Arioaalos rajone "liau
dies skvrious dorbuotoiai inspektuodami 
mokyklas elqiosi poniškai".

Partija, he to, reiškia Susirūoinimo, 
kod mokyklose būtų geriau i------------

vie

gimtosios ir rusų kolbos, nes, esą, "gė
da yra mokyklai, kuri išleidžia mokslei
vius nepakankamai raštingus". . .

Stalino rajono vardu, vadinamas mies
to centras su Gedimino gatve (dabar vod. 
Stalino prospektu).

Šiaulių priemiesty yro* "Nauįojo Gy
venimo kolūkis, kuris verčiasi daržinin
kyste.

Vilijampolės "lekaras" pereitais me
tais "sužlugdė gamybinį planų. Jo paga
minto avalynė esanti netvirto ir nerū
pestingai apdailinta..

Panevėžio dramos teatras vaidino nau
ją premjerą — Arbuzova "Europos 
uoniką".

Tauragės rajono Stalino vardo kolūkis 
yra Žygaičių apylinkėje.

Prie "Kauno Audinių" pristatytos 
naujas audimo skyrius.

Iš vienkiemių i "kolūkines gyvenvietes'4 
1953 metais visoje Lietuvoje perkelta 
"daugiau kaip tūkstantis" Šeimų. Tad 
tuo tarpu vienkiemių griovimas ir su- 
vorinėjimos į kolūkinius kerimus vyksta 
dar palyginti lėtai: tokiu tempu visai 
programai įvykdyti reiktu apie 300 
tų . . . Bendrų gyvenviečių plonų jau 
daryto 1.500, Vien projektams esg 
išleista per 6 milijonus rublių.

Lietuvoje propaguojamos .
Lietuvos žalųjų ir juodmargių karvių 
veislės, taip pat Lietuvos didžiųjų baltų
jų kiaulių veislė. Tik avių vietinė veislė 
laikoma negera, nes peršiurkščios vilnos. 
Propaguojamos juodgalvės avys, kurios 
tačiau čia vis išsigimsiančios . . .

. t . 7 „r .
Šiaulių mieste 

dabar esę 120 parduotuvių, valgyklų, 
užkandinių ir kioskų. 1953 metais buvo 
atidaryta 9 parduotuvės ir dešimtys kios
kų. Vadinosi, kioskų išviso yra bent ke
lias dešimtys iš viso skaičiaus — iš 120. 
Mieste su daugiau kaip 30.000 gyven
tojų, valgyklų ir užkandinių taip pat tu
rėtu būti ne viena dešimtis, ypač dabar
tinėj santvarkoj, kada žmonės neturi 
progos pietauti ir net vakarieniauti na
mie. Tad prekių parduotuvių, matyt, 
Šiauliuose tebėra lobai mažas skaičius. 
Prekyba turi tenkintis kioskais — būde
lėmis ant šaligatvių.

me- 
su- 
•š-

Užbaikime visas žiemos links nybes didžiausiame visų metų parengime — visi dalyvaukim

KAUKIU BALIUJE,
kuris įvyks

Armėnų salėje, 69 Princess St.
Geriausiems kostiumams skiriamos 3 premijos. Gros smagus Benni Ferri orkestras. Veiks 

bufetas su stipriais gėrimais. Pradžia 8 valandą vakaro. Pabaiga 2 valandą.

TFA Kanadoje Hamiltono sk.

HAMILTON, Ont
Liet. Kat Moterų D-jos visuo

tinis — metinis susirinkimas yra 
atidėtas ir Įvyks kovo 14 d. 7 v.v., 
parapijos salėje. V-ba.

Vasario 16 gimnazijai remti 
K-ja vasario 14 d. posėdy svars
tė Vasario 16 gimnazijos rūmų 
įsigijimo reikalą ir radusi tą už
simojimą reikalingu ir tiksliu, 
maloniai prašo lietuviškąją Ha
miltono visuomenę šį reikalą 
vispusiškai remti.

Surinktas aukas gimnazijos 
rūmų įsigijimui prašo siųsti be
tarpiai Vokietijos Krašto V-bai.

Skautų šventė. Hamiltono sk. 
vyčių būrelis vasario 28 d. ren
gia įdomų rajoninį skautų są
skrydį.

Šventė pradedama pamaldo
mis 11 vai. Aušros Vartų para
pijos bažnyčioj. 3 vai p.p. para
pijos salėje, 58 Dundurn St. N , 
oficialiosios šventės dalies atida
rymas. Programos išpildyme, be 
hamiltoniškių skautų dalyvaus 
ir svečiai iš kitų vietovių. Gra
žiausia jos dalis, reikia manyti, 
bus “Gedimino sapnas” su pui
kiomis Vilniaus miesto dekora
cijomis.

Svečiai yra kviesti iš Toronto, 
Windsoro, Detroito ir kt.

Į šią gražią šventę skautai vy
čiai ypač kviečia visą jauniau
sią jaunimą su tėvais ir pažįsta
mais. Taip pat skautams daug 
džiaugsmo suteiktų dalyvauda
mi jų rėmėjai bei prijaučiantieji.

Po oficialiosios dalies — sma
gūs šokiai — proga jaunimui su
sipažinti.

Rinkimai į bendruomenės v-bą 
jau čia pat. Sekmadienį, vasario 
28 d. po pamaldų ar prieš jas, 
visi užsukiiūe į parapijos salę 
pabalsuoti. Nuo 2 v. balsavimo 
punktas perkeliamas į United 
Steelworkers salę, kampas King 
William ir Wentworth gatvių.

Balsavimo metu spręsime ir 
kitą labai svarbų klausimą: sta
tyti Lietuvių Namus Hamiltone 
ar ne! Ypač šį reikalą visi rim
tai apsvarstykim ir savo nuomo
nę pareikškim balsavimo korte-

WINNIPEG, Man.
Įsteigta biblioteka. Lietuvių 

parapija pradėjo organizuoti bi
blioteką. Jau gauta nemaža kny- 
gų. Bigliotekos vedėju pakviesta 
Everestas ir Eugenija Federavi- 
čiai. Knygos bus keičiamos sek
madieniais tuojau po pamaldų.

“Sekminių vainikas”. Vasario 
13 d. parapijos salėje suvaidinta 
V. Šmaižienės režisuotas “Sek* 
minių vainikas”. Tai pirmas, po 
ilgesnio laiko tokio masto pasi
rodymas. Graži ir miela buvo ta 
vakaro valanda, kada visi žiūro
vai persikėlė į lietuvišką kaimą. 
Scena taip gyvai priminė me
džiuose paskendusią tėviškę, o 
veikėjai — jos gyvenimą. Publi
ka visa tai išgyveno kartu verk
dami, kartu juokdamies.

Vaidino: Br. Jančiukienė, L. 
Dargužaitė, J. Vidžiūnas, V. Ra
dzevičius, L. Šmaižytė, L. Die- 
lininkaitienė, J. Demereckas, X 
Šmaižys, J. Grabys, L. Radzevi
čius, Gr. Žavadskaitė, J. Prane-»r UUii IBI» IV/ -----------------7-------------- -------7 -------------- 7

išmokoma1 vičiūtė, J. Januška.

Moteriškų ir vyriškų rūbų siuvėjas
Priimu visokius užsakymus. Angliškų ir vietinių medžiagų pa

sirinkimas vietoje. 20 metų dirbu savo specialybėje.
224 WILLIAM ST., LONDON, ONT. - Telef. 7-5228

Dekoracijas piešė Eug. Kala- 
sauskas ir Luc. Šmiažytė.

Po vaidinimo smagiai pasišok
ta. '

Ateina “Vargšas Tadas”. Va
sario 27 d. liet, parapija, režisuo
jant V. Šmaižienei, stato links
mą dviejų d. komediją: “Varg
šas Tadas”. Po vaidinimo bus 
šokiai, kuriems gros gera mu
zika. '

Užgavėnių vakarą parapijos 
salėje bus kepami blynai ir pa
vilgom! alučiu. Kas norės — ga
lės ir pasišokti.

Pašto rūmų statyba. Pastatas 
bus 10 augštų, ant viršaus aikštė 
malūnsparniams nusileisti, apa- 
apačioje kelias automobiliams 
atvežamiems laiškus ir siunti
nius atiduoti, nėišlipant iš auto
mobilio. Po apačia, pats stipriau
sias šio laiko pasaulyje bunkeris.

Statybai paskirta 15 mil. dol. 
Darbą pradės, kai tik atšils. Sie
nos turėtų būti baigtos rugpjū
čio mėnesį. Prie statybos dirbs 
2.500 darbininkų, kuriems nu
matyta mokėti po 1,50 dolerio.

Paskaita. Kovo 7 d., sekmadie
nį, 5 v. p.p. parapijos salėje bus 
paskaita “Šv. Kazimieras isto
rijos šviesoje”. Visus kviečiama 
arčiau susipažinti su savo šven
tuoju.

Labai svarbu, kad šiuose bal
savimuose dalyvautų kuo dau
giausia tautiečių, tuo priduodami 
būsimajai valdybai jėgos ener
gingai atstovauti lietuviškus rei
kalus ir išspręsdami taip aktua
lų Liet. Namų statymo klausimą.

Šv. Povilo liuterionių bažny
čioje, Gore ir Hughson gt. kam
pe, vasario 28 d. 1 vai. pp. lietu
vių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
Tautos Fondo Atstovybės Kanadoje Ha
miltono skyriaus pajamų - išlaidų apy

skaita už 1953 metus
Pajamos:

Saldo 1953. I. 1 ........
Aukos:
Gauta už Liet. Pasus, kvit. 
ženklus ir pagal kvitus ......
Iš Bendr. V-bos Nepr. šven
tės minėjimo aukos ....

3. Kl. Prielgousko 40% nuo
nario mokesčio per 
Valdybą ......

4. Bendr. V-bos iš Liet.
pelno

$720.88

1

2

B-nės

Dienos

Viso
II. Perengimų pelnos:
1. Žiemos balius sausio
2. Kaukių balius vasario 14 ...
3. Koncertas gegužės 18
4. Gegužinė liepos 18 .......
5. Gegužinė liepos 15 ...........
6. Literatūr. vakaras spalio 10
7. Priešadvent. balius lapkr. 21

942.40

120.00

2.40

49.40

Kaukių balius ateinantį penk
tadienį! Praeity šis vakaras su
traukdavo daugiausia svečių! Jis 
įdomus savo įvairiaspalviu mai> 
gurnu — daugybe įvairiausių ju
dančių ir gyvų būtybių, “kokių 
šiaip jau tik paveiksluos ar ki
ne galime pamatyti.

Ir šiais metais teko nugirsti, 
kad. dalyvaus nemaža “paslap
tingų” svečių! Šįmet į balių 
gali užsukti ir tie tautiečiai, ku
rie darbą baigia 11 vai. vakaro, 
nes šokiai baigsis 2 vai. ryto!

Sk. St.
Šv. Kazimiero šventės minėji

mą ruošia Hamiltono ateitinin
kai kovo 7 d. 5 vai. pp., parapi
jos salėje. Programoje J. Domei
kos paskaita ir meninė dalis. 9 v. 
ryto Mišios ir bendra Komunija 
jaunimui. Iš vakaro nuo 7-9 vai. 
svečias kunigas klausys išpažin
čių. :

Vyrės, at-kų kuopa 1953 m. bė
gyje suruošė tris viešus minėji
mus: šv. Kazimiero, Kristaus 
Karaliaus ir arkiv. J. Skvirecko 
80 m. sukakties; prisidėjo prie 
Motinos dienos rengimo. Suren
gė ekskursiją į Midland, Ont.

Visuotini kuopos susirinkimai 
esti su paskaitomis bei refera
tais. Kuopa šelpia Vokietijoje 
studentą J. Medušauską. Nariai 
dalyvauja būreliuose šelpti Va
sario 16 gimnazijos mokiniams. 
Švenčių progomis ir šiaip retkar
čiais aplankomi sanatorijoje lie
tuviai ligoniai su dovanėlėmis.

Kuopos pirmininko pareigas 
metų bėgyje ėjo Aloyzas Astra
vas ir Jeronimas Pleinys. Šių 
metų valdybą sudaro: J. Pleinys
— pirm., Antanina Grajauskaitė
— sekret. ir Kazimieras Bungar- 
da — iždininkas. Kuopos adre
sas: 113 Cannon St. E., Hamil
ton, Ont.

1S-
40
32

JA VALSTYBĖS
Vasario 16-ąją Ilinois guber

natorius ir Čikagos burmistras 
buvo paskelbę lietuvių diena. 
Niujorko gubernatorius atskira 
proklamacija pakvietė valstybės 
gyventojus prisidėti prie Lietu
vos neprikl. pagerbimo.

Brockton, Mass., liet, tremti
niai, dar 1950 m. pasižadėję Va
sario 16 d. proga Lietuvos laisvi
nimo reikalams skirti vienos die
nos uždarbį, vykdė tą rinkliavą 
ir šiemet.

BALFui š. m. balandžio 1 d. 
sueina 10 metų. Kaikurios JAV 
lietuvių kolonijos ta proga skel
bia jubiliejinius vajus.

Detroit! apyl. valdyba 1954 m.: 
pirm. inž. J. Mikaila, vicepirm. 
E. Pawaziene, ižd. Č. Staniulis, 
sekr. J. Vailokaitis, narys Z. Pa
jaujis.

Pabaltijo moterų tarybos pir
mininke šiemet yra L. Bieliukie- 
nė, o sekretore išrinkta Sal. Nar- 
keliūnaitė.

“Naujienos” vasario 19 d. 
leido specialų numerį savo 
metų sukaktuvėms paminėti, 
psl., gausiai iliustruotas.

Gyd. J. Sandargas išlaikė gy
dytojo egzaminus ir ruošiasi pra
dėti verstis praktika Cleyelandė.
VOKIETIJA

Hannovery išrinkta apyl. val
dyba: pirm. J. Stankaitis, sekr. 
Pr. Krapavickas, ižd. A. Vegne- 
ris; į rev. kom. E. Radeckas, 
Gurskytė ir V. Knyvas. Iš tikrų
jų tai visi tie patys Žmonės, tik 
valdybon Krapovickas išrinktas 
vietoje J. Vyšniausko.

Uhlerbome ir Wornase gyve
nanti liet darbo kuopa, .vado
vaujama lt. Bliumchino, sukūrė 
PLB apylinkę.

Alina Grinienė nuo sausio 1 d. 
Vasario 16 gimnazijoje kaip mer 
gaičių bendrabučio vedėja.

Juozas Laučka “Am Balso” 
lietuvių skyriaus vedėjas Mūn- 
chene, pasak spaudos, susirgęs 
širdies liga. Jo pareigas ilges
niam laikui perėmęs K. Grinius. 
PRANCŪZIJA

Iš Kanados meno studijoms 
yra atvykę? Gaputytė ir Račkus. 
Pastarasis studijuoja tapybą, o 
Gaputytė skulptūrą. Jie lanko 
Baux Arts mokyklą.

Pianistė A. Matukaitė buvo su
sirgusi. Patirta, jog šįmet jau 
paskutinius metus studijuoja Pa-

ryžiuje.
Bruno Vrublevičius šiais me

tais yra pakviestas dainuoti į 
Theatre Municipal Opera d’Oraų 
(Algerie). Ten bus vienintelis 
lietuvis artistas.

Šimaitė, buvusi Vilniaus uni
versiteto bibliotekininkė, šią va
sarą išvyko į Izraelį. Dabar pra
nešama, kad pasiliks neribotam 
laikui, nes gavo ten pensiją iki 
gyvos galvos.

Apdovanotas lietuvis karys. 
Praėjusiais metais Prancūzijos 
vyriausybė apdovanojo Garbės 
legiono ordenu lietuvį J. Dulins- 
ką, dalyvavusį Prancūzijos iš
laisvinimo kare 1944-45 m. sve
timšalių legijone. Tai pirmas lie
tuvis karys, gavęs šitokį augštą 
karinį erdeną. Jis yra netekęs 
dešinės rankos, bet dirba ir yra 
sukūręs gražią šeimą.

Leg. Vazemliauskas pasiliuo- 
savo iš legijono ir dabar gavo 
darbą fabrike, Paryžiuje.

Tunizijoje gyvena liet. Min- 
gaila, kuris kasykloje buvo la
bai sunkiai sužeistas. Dabar jau 
sveiksta.

Vytautas Benetas praėjusią 
vasarą išvyko į Madagaskarą ir 
gavo darbą valdiškoje įstaigoje. 
-Jis yra skėrių naikinimo ekspe
dicijų šefas.
URUGVAJUS

Min. dr. K. Graužinio sveikata 
pamažu gerėja. Tačiau dar kokį 
mėnesį negalės imtis aktyvaus 
tiesioginio darbo.
BRAZILIJA

Sao Paulo lietuvių grupė pra
dėjo aiškintis galimybes Para- 
nos šiaurėje sukurti lietuvių že
mės ūkio koloniją. Iniciatoriai 
buvo nuvykę į Parana ir gruo
džio 13 d. surengė ten- gyvenan
čio lietuvio Vaclovo Vaišvilo 
pranešimą apie įsikūrimo gali
mybes. Tarpininkauja kažkokios 
kompanijos agentas Stasys Van
cevičius. Koloniją norima kurti 
netoli kuriamo miesto Cianortes. 
Keletas lietuvių ten sklypus jau 
nusipirko. Mokama po 10-12.000 
kruzeirų už alkierą 30% įmokant 
pradžioje, o likusią sumą palie
kant išmokėti per 4 metus. Kaip 
skelbia iniciatoriai, kurie ten bu
vo nuvykę iš Sao Paulo — A. 
Golskis, Br. Stankevičius, Edv. 
Pažėra, Petras Kalinauskas, Si
mas Bakšys ir St. Vencevičius 
(agentas)—kompanija lauksian
ti užpirkimų pasirinktoje vieto
je 6 mėn.

aukų $1114.20

17 $378.23
630.25
210.54
355.50
130.14
21.88

405.50

Lietuvių Baldų Krautuvėj
“MOHAWK” FURNITURE |

Si DIDELIS
Viso iš parengimų $2132.04 

III. Įvairios:
1. Rastas Rev. K-jos perteklius 

1953 m. kovo 9 d. . .. .. .
2. Už reklamas koncerto progr.
3 % už I ir ii pusmečius ..

0.09
92.50

4.80

Viso įvairių $97.39
Iš viso pajamų 1953 m. $3343.63

Balansas $4064.51
Išlaidos:

I. Pasiusta Centrui:
1. Kovo 4 d..................  ....$1000.00
2. Persiuntė B. V-ba kovo 6 120.00
3. Rugptūčio 1 d. . 51.00
4. Gruodžio 14 d. 1254.63

IŠPARDAVIMAS

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ 

A. MINIOTA

Iš viso Centrui $2425.63 
lt. Turto įsigijimui:
1. Rašomoji mašinėlė su lietu

višku raidynu .. . ........... .
2. Knyga "Pasaulio Lietuvių

Žinynas"...........................
3. Kartotekos knyga

95.00

5.00
7.00

Viso $107.00

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
1333A Dundas St W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444

Visais biznio reikalais mūsų agentai nemokamai suteiks informacijas lietuvių kalboj ir mielai 
Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.

MES PATARNAUJAME
TEISINGAI
SKUBIAI

SAVO KALBOJ

III. Šalpai: :
1. Dovana Šalpos F. loterijai..
2. Persiųsta Šalpos F. liepos 6
3. Persiųsta šalpos F. rugp. 23 • .136.40
4. Persiųsto Šalpos F. gruodi.

14, prašant perduoti Orvydų 
šeimai ..................................... 100.00

$262.45

$5.00
21.05

Viso

$500 —$1.500 MŪSŲ PRITYRĘ TEISININ-
Galite gauti per mūsų biurą, KAI pigiai, sudaro pirkimo — 
tik už Jūsų parašą, be žirantų, pardavimo dokumentus.
jei Jums trūksta pinigų įmokė- 
jimui perkant namą.

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:
Veikiantis kino teatros 585 

pastatas St. Clair g-je, 
tis savaitei $400 gryno pelno. 
Silto-šolto oro regulidfimas. Įmo 
kėti $35.000; kaina $80.000.

Veikiantis kino teatras 430 vietų, su 
pastatu, kuriame yra gyvena
mos butas ir parduotuvei patal
pa; Silto-šolto oro reguliavimas; 
viskas lobai gerame stovy. Bloor 
— Bathurst rajone. Įmokėti 
$20,000. — Kaina 55.000.

Įmokėti $5.000 — Kaina $21.000. 
12 k. dupleksas, mūrinis, atski
ros, lobai geram stovy, vande- 
skola 10 metų. Roncesvolles — 
niu apšildomas. Balansui viena" 
High Pork rajonas.

vietų ir 
duodan-

$9.000 įmokėti, St. Clair rajone, 10 
k. atskiros, naujos, 6 mėn. se
numo narnos, olyvo šildomos, su 
garažu; prašomo kaina $22.000 

$8.000 įmokėti; Porkdole rajone, 9 
k. atskiros mūrinis narnos. 3 
garažai, $180 pajamų mėn. ir 
sau butas iš <3 kambarių. Kaina 
$18.000. Geros pirkinys.

$6.000 įmokėti, Dundos — Dover- 
court rajone. 12 k. atskiras mū
rinis namas.

$6.000 įmokėti. High Park rajone at
skiras 8 k. mūrinis lobai gražus 
namas. 2 garažai. Pilna kaina 
$20.000.

$4.500 įmokėti. Parkdale rajone 9 k. 
mūrinis namas su garažu. Kaino 
$14.500.

HARRISON — Dundos, S k, mūrinis 
pusiau atskiras, 2 virtuvės; ga
ražui vieta, {mokėti $4.000 — 
Kaina $15.000.

ROBINSON — Dundas, 8 k., mūrinis, 
3 virtuvės, vandeniu - alyva šil
domas, garažas, viena skola ba
lansui 10 metu. Įmokėti $5.000 
— Kaino 16.500.

DUFFERIN — Bloor, 10 k., mūrinis, 
per 2 augštu, 4 virtuvės; van
deniu - alyva šildomas, 2 maši
nom garažas. Viena skola ba
lansui 9 met. įmokėti $5.500 
— Kaino $20.000.

CONCORD — College, 8 k. mūr. 
pus. atskiros, 2 virt, garažui 
vieta, {mokėti $6.000, pilno 
kaino $17.000.

IV. Savo kolonijai:
1. Dovana gausios šeimos mo

tinai gegužės 3 ................
i 2. Šeštcd. liet, mokyklai pa

remti liepos 6 ..............
■ 3. Bendr. V-bai antikom, de

monstracijos išl. liepos 6....
4. Bendr. V-boi liepos 31 ......

, 5. Chorui "Rūta" ........ ............
6. Seštad. liet, mokyklai gruo

džio 28 d.... .................

$14.27

25.00

40.00
20.00
25.00

30.00

Viso $154.27
V. Įvoirtos:
1. Comosers and Authors Ass.

už 2 leidimus vakarams .....  $24.00
2. Reklamai ........................... , 100.76
3. Išėjusiems Iš valdybos dova

nų pirkimui .......................... .V: A 18.84
4. Gegužinės birž. 8 nuostolis .135.95
5. Raštinės, pašto ir susisie

kimo išlaidos .................. 53.67

Viso $331.22 
Viso išlaidų 1953 metais $3280.57 
Saldo 1954 m. sausio 1 d....... 783.94

Miegamieji komplektai
3 gabalų....... ............. .... $69.50
5 gab. Reg. $189.50 dabar $139.50
3 gab. Reg. $229.50 dabar $159.50
4 gab. Reg. $259.50 dabar $199.50

Kitiems miegamiesiems 20% 
nuolaidos.

Lovos atskirai $16.95
Lovos su matracais ........  $39.50
Spiruokliniai matracai nuo 19.95 
Mes turime geriausius matracus: 
Simons “Beauty Rest”, “Šerta”, 
“Perfect Sleeper”; Sealy “Postu- 

repedic” ir daug kitų.
■ . ■ ■

Saliono baldai:
Miegamos sofos nuo ........ $39.50
Gražios pliušinės atverčiamos 
sofos...................   $89.50
“Hostess” kėdės. Reg. $29.00 da
bar .......................     $17.50

-

Virtuvės baldai:
5 gabalų (chromuoti) stalas, 4 kė
dės ............  , $59.50
6 gabalų (mediniai) padidinamas
stalas ir 4 kėdės ir indams spin
telė .... ................... $89.50

uEkcoM puodai 
nerūdyjančio plieno variniais dugnais 

Reg. $7.95 dabar $5.25 
Reg. $9.95 dabar $7.95 
Reg.$14.95 dabar $12.45 
Reg.$20.00 dabar $15.00

•

Vaikams lovutės
Reg. $39.50 dabar ............. $29.95
Vaikams vežimėliai Reg. $36.50
dabar..................................  $29.95
Vaikams automobiliai Reg. $34.50
dabar ;.................. .... ......  $24.95

•

Skalbimo mašinos 
nuo $99.00

Radio apratai “PHILIPS”. Reg.
$29.95 dabar.......... ......... .... $24.95

Lempoms ir peleninėms 20% 
nuolaidos.

Kilimams, Linoleumui, grindų 
plytelėms 

20% nuolaidos 
Galite gauti gatavų instaliacijai 
virtuvės sinkų, sieninių spintelių 

ir vandeniui šildyti katilų.

Krosnys:
Elektrinės.........   $129.95
Garinės ...................... $109.95

Šaldytuvai nuo $199.00 
“ADMIRAL” šaldytuvai De Luxe 
automatiniai 9,5 cub. pėdų 1954 
metų modelis..................  $299.95

I

Turime daugeli kitų labai gerų ir įvairiomis kainomis bei įmokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos nejmonomo paskelbti.

P. Dambrauskas V. Jučas
Telef. Heigot OL 8443 Ritėto Mfofc OL 8444

Homų JU. 4188 Namų telef. OL 4718

. F. Jonynas

Bolonsos $4064.51
Pastaba: Centrui persiųsta 72,5% vi

su pajamų, turtui įsigyti 3,2%, šalooi 
7,8%, savo kolonijos reikalams 4,6%, 
nuostoliams padengti 4% ir įvairioms 
kitoms 6%. 1,9% palikta skyriaus ko- 

įsoje.
St. Bakšys, skyriaus vedėjas.

I V. Urbeitis, iždininkas.

”M0HA WK” furniture Co
244S DANFORTH AVE., Telefonas OX. 4444
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VIENO RAŠYTOJO KELIAS
Amerikos literatūroje yra tik 

du ryškūs kairiojo, liberalistinio, 
socialistinio bei kolektyvistinio 
sparno rašytojų atstovai: Jack 
London ir Upton Sinclair. Kai 
pirmasis mirė pačiame subren
dime 1916 m., antrasis sulaukė 
senatvės metų ir vis dar tebe
kuria.

‘ Upton Sinclair yra viena įdo
miausių Amerikos gyvenimo fi
gūrų, sukėlęs daug triukšmo sa
vo krašte, ir vienas iš populia
riausių amerikiečių rašytojų už
sieny. Visą savo gyvenimą jis 
kėlė į viešumą Amerikos gyve
nimo negeroves ir ieškojo kelių 
joms pašalinti ir darbininkų 
buičiai pagerinti. Ir tai jis darė 
įvairiais būdais: kaip žurnalis
tas, visuomenininkas, politikas, 

• dažnas kandidatas į kongresą, 
ypatingai kaip rašytojas, para
šęs apie septyniasdešimt ro
manų.

“DŽIUNGLĖS”
Gimęs 1878 metais Baltimorė- 

je, anksti pradėjęs laikraštinin
ko darbą, jis išgarsėjo 1906 me
tais, kai parašė “Džiungles”, ku
rios lietuviškame vertime buvo 
pavadintas “Pelkėm”. Čia jis me
niškai pavaizduoja lietuvių emi
grantų Rudkų šeimą, vargstan
čią Čikagos skerdyklų rajone, 
apie ką medžiagą jis rinko 1904 
metais. Taigi šiais metais sukan
ka penkiasdešimt metų, kai Sin
clair “atrado” charakteringus ir 
žavius lietuviškų vestuvių pa
pročius Amerikoj, kuriuos vė
liau ir aprašė minėtame roma
ne. Deja, vestuvinė idilė greit 
baigėsi, o ilgainiui beveik visi 
tos gausingos šeimos nariai vie
nas po kito fiziškai arba mora
liai žūsta. Ir visą kaltę autorius 
suverčia kapitalistinės santvar
kos sąlygoms, skatinančioms 
darbininkų išnaudojimą ir tt. 

.Kaip šiame, taip ir kituose roma
nuose jis žiauriai plakė kapita
listinės santvarkos ydas, jas taip , 
sutirštindamas, kad labiau būtų 
priimtina socialistinė utopija. 
Dėl to amerikiečių turtingieji 
sluogsniai jį apšaukė pačiais 
blogiausiais žodžiais ir trukdė 
jo politinei karjerai. Tačiau tos 
sutirštinto blogumo darbininkų 
gyvenimo sąlygos ir nuoširdi ra
šytojo užuojauta dirbantiesiems 
patraukė kitų tautų dėmesį, ir jo 
romanai buvo išversti į 47 kal
bas.

KRIKŠČIONYBĖ IR
SOCIALIZMAS
Visą savo gyvenimą Sinclair 

išliko socialistas. Yra įsidėmėti
na, kad, kaip jis prisipažįsta, tai, 
kas jį atvedė į socializmą, buvo 
daugiau krikščionybė, nei kas ki
ta .Ieškodamas visuomenės ne
gerovių sprendimo, jis skelbė 
krikščioniškos brolijos idėją kaip

pagrindą socialistinėms ir eko
nominėms bėdoms pašalinti. Ši
ta brolijos idėja buvo daug kar
tų sugestijonuota ir dramatizuo
ta jo kūryboje. Gal charakterin
giausias jo veikalas šiuo atžvil
giu yra “Jie vadina mane Dai
lide”, išleistas 1922 m., kur ra
šytojas vaizduoja Kristų, vizi
tuojantį jauną turtuolį sapne ir 
mokantį, kad socialinė nelygybė 
gali būti pataisyta.

Savo jaunystėje, atrodo, jis 
buvo linkęs reformuoti visuome
nę ir revoliucijos keliu, bet nie
kad savo gyvenime jis nepasi
davė komunistinei pasaulėžiūrai. 
Subrendęs Sinclair vis tebepla- 
kė darbininkų išnaudotojus, ta
čiau visuomenės santvarką jis 
siūlė keisti ne staigiai — revoliu
cijos keliu, bet palengva — evo
liucijos keliu. Tai ypač ryšku 
antroje jo gyvenimo pusėje.

LANNY BUDD
ROMANŲ SERIJA
Antrojo pasaulinio karo metu 

Sinclair pradėjo naują seriją ro
manų, kuriuose pavaizduotas tas 
pats' veikėjas Lanny Budd, pre
zidentų agentas. Čia jo lūpomis 
rašytojas skelbia kovą visokioms 
diktatūroms ir tiranijai. O kai 
kaikurie šalutiniai veikėjai, nu
sivylę nacistine patirtimi, links
ta vaikiškai patikėti komunisti
ne propaganda, tas pats pagrin- 
dnis veikėjas juos perspėja. Esą, 
niekas nepažįsta tikrojo sovieti
nio žmogaus, nes niekas prie jo 
neprieina. Tie, kuriuos mes su
tinkame, yra paruošti komunis
tiški fanatikai. Tačiau tie, kurie 
skirtingai galvoja ir kurie galė
tų tai pasakyti, neturi vietos ko
munistinėje santvarkoje, nes jie 
yra žudomi arba tremiami.

PAŽINIMO KAINA

išvengti beprasmiškiausių prisi
pažinimų, kurie yra tokie garsūs 
sovietiniuose teismuose. Jisai 
surado tikrąjį mastelį komunis
tinei santvarkai matuoti, nors ir 
baisia kaina teko už tai pamo
kėti.

PASAULIO SĄŽINĖS
ŠAUKSMAS «
Yra labai charakteringa, kad 

rašytojas Upton Sinclair, pats 
būdamas tvirtų įsitikinimų libe
ralas ir socialistas, ieškąs tiesos 
visose kryptyse, pabūgsta nueito 
kelio. Kai anksčiau jam, kaip ir 
masėms kitų amerikiečių, atro
dė, kad gali būti kompromisinis 
susitarimas tarp dviejų priešta
raujančių pasaulių, dabar grubi 
realybė priartėjo. Ir Sinclair at
meta visokias vadinamų civilinių 
teisių ir visokių taikos grupių 
idėjas, kuries ilgą laiką vyravę 
Amerikoje, ir nusprendžia: gink- 
luokimės ir jėga laimėkime tai
ką; o jei tai nevyksta — jėga 
laimėkime karą!

Tai jau pasaulio sąžinės šauks
mas, ilgai ilgai lauktas, bet užtat 
svaiginaičiai gaivus

Antanas Musteikis

, Kultūrinis gyvenimas Lietuvoje
Prof. K. Jablonskis tebėra Vil

niaus i universiteto profesorium. 
Jis sausio 27 dieną dalyvavo nau
jos, pagal partijos liniją reda
guojamos Lietuvos istorijos I to
me svarstyme. Dalyvavo tame 
svarstyme ir P. Pakarklis, kuris 
irgi profesoriauja Vilniaus uni
versitete. Lietuvos istorijos “per
tvarkymui” vadovauju J. Žiugž
da. Partijos vardu darbą prižiūri 
V. Niunka ir Maskvos akademi
jos atstovai.

Profesoriauja ir Ig. Jonynas, 
kuris, atrodo, yra nemalonėje, 
bet neseniai buvo spaudoje pa
minėtas, kad skaitęs paskaitą 
studentų lavinimosi būrelyje.

Vilniaus universiteto dėstyto
jų tarpe yra ir tūlas Šteinhaubas.

Prof. Karsavino, atrodo, uni
versitete nebėra. Visuotinės isto
rijos katedros vedėju yra dr. 
Dundulis, kuris betgi taip pat 
jau senai bebuvo minėtas.

Lietuvių “Meno ir Literatūros 
dekada” Maskvoj atidėliojama 
jau nuo 1952 m., buvo paskelbta 
įvyksianti š. m. sausio pabaigoje. 
Sausio pradžioje buvo generali
nės repeticijas, buvo komisija-iš

Maskvos, Banaitis sakė kalbas 
apie pasirengimus ir programą 
bei dalyvius, bet... pasibaigė 
sausis, įpusėtas vasaris, o apie 
dekadą daugiau ... nei žodelio.

Lietuvoje dabar yra 35 muzie
jai, iš kurių 30 kraštotyros. Tarp 
kraštotyros muziejų, kaip pasi
žymėję, minimi Mažeikių, Tel
šių ir Marijampolės. Nebėra žy
miųjų tarpe Šiaulių “Aušros” 
muziejaus, kurio eksponatų dau
guma, kaip buvo karo metu iš 
Šiaulių išvežiota į kaimus ap
saugai, taip ir tebesą nesurink
ti; neminimas tarp žymiųjų ir 
buvęs Panevėžio kraštotyros 
muziejus.

Mažeikių muziejaus vedėju 
yra Jonas Baranauskas. Gal to 
muziejaus žymumo pagrindas 
yra tas, kad jame daug fotogra
fijų iš pogrindinės komunistinės 
veiklos Lietuvoje... Bet yra ja
me ir “kirvukų”, tautodailės da
lykų ir net “Adomo ir Jievos” 
bei didelė šv. Petro statula...

Valentinas Adamkevičius, lie
tuvis dainininkas, yra solistas 
Leningrado akademiniam Kiro- 
vo vardo teatre.

NAUJOS KNYGOS
Brazdžionis, Didžioji kryžkelė, 
išleido Terra, 700 egz., iš jų 100 
—geresnio popieriaus ir nume
ruoti, rinko “Draugo” spaus
tuvė, atspaude M. Morkūnas, 
Chicago, Ill., 1953 m., 112 psl 
Tai jau trečia Bernardo Braz

džionio naujos* kūrybos knyga 
išleista tremtyje. Ir čia Braz
džionis tas pats — tautos skau
daus likimo dainius, ateities 
šauklys ir pranašas. Pretenzio- 

______  nalieji kritikai gal jam prikiš 
. Savo gyvenimo saulėleidy Sin- i poezijos supraktiškinimą bei su- 
clair išreiškė patį atviriausi žodį politinimą, nes čia randame 
apie komunistinę tikrovę. Vie- sprendžiamas visas skaudžiau- 
nuoliktame tos pačios serijos ro- i s^as tarptautines nūdienos prob- 
mane, “Lanny Budd sugrįžimas”.1 lemos. Bet visa tai išreikšta taip 

smingančiai į lietuviškąją sielą, 
taip taikliai ir didingai, kaip tik 
vienas Brazdžionis tegali. Tai 
tautos ir tremtinio žmogiškasis 
skundas dabarties politinėse pai
niavose, ilgesys tėvynės, jos 
skausmų išpasakojimas, poeto 
klajonės kartu su lietuviu trem
tiniu, na ir “grynoji” lyrika.

Kaip visa Brazdžionio poezija, 
taip ir Didžiosios kryžkelės at
liepia visos tautos jausmus. Čia 
nėra jokių prašmatnybių, kurio
mis entuziastai “gėrisi”, nors sa
kosi jų nesuprantą. Čia viskas

mane, “Lanny Budd sugrįžimas”, 
rašytojas parodo didžiąją lais
vo pasaulio tragediją, kai komu
nistinė santvarka vra bandoma 
matuoti laisvojo pasaulio maste
liu. O tai, esą, nepadeda suprasti 
komunizmo, nes ten šventas de
mokratijos vardas paverstas tuš
tybe ir apgaule, o vergų darbas 
vadinamas laisve. Žmogus pri
valo pereiti pro komunistinę ka
lėjimą — žemiškąjį pragarą, kad 
galėtų suprasti sovietinę tikro
vę. Ir kaip tik šiame romane pa
grindinis veikėjas yra pagrobia
mas. vakariniame Berlyno sek-
toriuje, įkišamas į sovietinį ka-Į ištraukta iš lietuviškosios širdies 
Įėjimą ir ištisas dienas ir naktis ’ ' ” • ............
kankinamas, kad prisipažintų, 
jog jis ... organizavęs diktatūros 
tėvo ir mokytojo nužudymą.
Laimingu atveju amerikietis 
kankinys spėja laiku pabėgti ir

“ČIURLIONIO” ANSAMBLIO

jau pagamintos ir šiuo metu siuntinėjamos užsisakiusiems. Albume telpa 6 nor
malaus (78 RPM) greičio plokštelės į kurios mišraus, vyrų ir moterų chorų ir 
chorų su kanklių orkestru ir solistais įdainuotos šios dainos:

1. Teve Mūsų (Gruodis / Lopšinė (Mikulskis),
2. Augo Kieme Klevelis (Karosas) / Kas Bernelio Sumislyta (Mikulskis),
3. Op, Op, Kas Ten, Nemunėli (Naujalis) / Polankėj (Mikulskis) ir Pie

menėlių Daina (švedas),. ;
4. Anoj Pusėj Nemuno (Čiurlionis) / Kalvelis ir Skamba, Skamba Kank- 

lioi (Mikulskis),
5. Cykioi . . . Cykioi . . . (Mikulskis) / Sėjau Rūtų (Mikulskis),
6. Linelius Roviau (Mikulskis) / Eikime Mudu Abudu ir Ar Aš Ne Vyš

nelė (Mikulskis). ’

Albumo kaina JAV ir Kanadoje su persiuntimo išlaidomis yra $10.00 
ir gavus pinigus albumas tuojau išsiunčiamas. Užsakymus siųskite 
šiuo adresu: ČIURLIONIS ENSEMBLE, c/o J. N as vyt is, 771 E. 91 St. 
Cleveland 8, Ohio.,

į pašto perlaido, Čekiu, pinigais)Pridedu

Parašas....

Pavardė 

adresas .

Prašau man atsiusti Čiurlionio ans. plokštelių albumq(us)

Vardas, 

Tikslus

Urato prMel** Curtptanfktum C0HtįĮ?/k K*
Geriausias Europos filmų teatras 

(Tramvajaus stotis tarp Spadina ir Bathurst) 
Informacijos telefonu KL 0850, KI. 6319

JAU TRECIA SAVAITĖ RODOMA

MASKE IN BLAU
garsi revue operetė su

Marika Roekk ir Paul Hubschmid
LINKSMAS SPALVOTAS FILMAS 

KASDIEN: 6.30 ir 840 vai. vak. 
ŠEŠTADIENIAIS: 240, 440, 640 ir 840 vai. vak.

SU. PRIEDAIS
VISUS MALONIAI KVIEČIAME
------------ Hii-------------------------i-----------------------------

ir pateikiama tai lietuviškai šir
džiai. O ji neš tai į scenas, į laik
raščių puslapius, į kalbėtojų tri
būnas, neš į minią, visur, kur tik 
lietuviai buriasi.

Tai ir yra Brazdžionis, be ku
rio tremties dalia liktų neišsaky
ta, be kurio išblokštasis lietuvis 
liktų su- neišsakytu skausmu, 
kaip kadaise būtų likęs be Mai
ronio. Ir tik du šitokios misijos 
poetus lietuvių tauta teturi — 
kadaise Maironį, o dabar Braz- 
džionį. Tik pastarasis beabejo- 
nepalyginamai pajėgesnis, pro
duktyvesnis ir jau stelbia anąjį.

Poezijos vadovėlių normomis 
vertinant, Brazdžionis, beabejo, 
pateikia “ne gryną” poeziją”. 
Tačiau kažin kodėl poeto skun
das, kai mergaitė nepastebimai 
numetė jo dovanotąjį rožės žie
dą, yra poezija, o skundas dėl 
pasaulinės brangenybės — At
lanto Chartos — išniekinimo jau 
nebe poezija Argi joje mažiau 
žmoniškųjų vilčių buvo sudėta, 
argi tai nesukelia dar didesnio 
tragizmo? A.

Vienos parapijos istorija
Visiškai neseniai Kanadą pa

siekė nauja knyga — prof. S. Su
žiedėlio redaguotas veikalas, ku
riame aprašomas šv. Pranciš
kaus lietuv. parapijos Lawrence 
JAV įsikūrimas, jos religinis bei 
•kultūrinis darbas, ryšium su tos 
parapijos auksiniu jubiliejumi— 
50 metų sukaktimi.

Knygos metrikinės žinios: pa
vadinimas — šv. Pranciškaus 
Lietuvių Parapija, Lawrence, 
Mass., viršelis — aplankas dail. 
V. K. Jonyno, atspausdinta N.. 
Pr. Seserų spaustuvėje, Putnam, 
Corm. Knygos tekstai — lietuvių 
ir anglų kalbomis, į anglų kalbą 
vertimas darytas kun. A. Bružo, 
MS. Leidinys gausiai iliustruo
tas, talpinąs apie 200 praeities ir 
naujausių parapijos gyvenimo 
vaizdų.

Lietuviškos parapijos JAV —, 
buvo ir tebėra tarytum kertiniai 
akmenys ant kurių pastatytas 
visas Amerikos lietuvių kultūri
nis darbas, visuomeninė veikla 
ir pačios lietuvybės išlaikymas. 
Pasakytume, parapijomis remia
si visa “Lietuviškoji Amerika”...

Dėl tos priežasties gražiai pa
girtina šv. Pranciškaus parapija 
JAV, tos parapijos dvasiniai va
dovai su prel. Pranciškum Juru 
priekyje ir kiti iniciatoriai, ku
rie ryžosi finansuoti ir išleisti 
tokį didelį ir gražų veikalą apie 
tos parapijos pusšimčio metų ke-

Kalendoriaus formatas pato
gus, kišeninis, 186 psl. Turiny 
Lietuvos himnas, Mažosios Lie
tuvos himnas — Lietuviais esa
me mes gimę, Marija, Marija, 
kilnojamų švenčių lentelė 1953- 
1960 metams. Atskirame pusla
py pažymėtos kilnojamos katali
kų ir evangelikų šventės. Kalen- 
doriumas su šventųjų ir tauti
niais vardais. Minėtinose dieno
se kiekviename mėnesy pažymė
ti minėtini mūsų tautos gyveni- 

kųjų knygų mylėtojas ir jų nuo-įmo įvykiai, mūsų didžiųjų vyrų 
latinis leidėjas, didesnę pusę sa
vo amžiaus dirbęs ir vadovavęs 
šv. Pranciškaus parapijai, savo 
žody labai nuoširdžiai ir įtiki
nančiai aptaria tą didelę reikš
mę, kurią dabar turi ir ateityje 
turės šis veikalas apie vieną iš 
daugelio lietuvių parapijų JAV.

Pirmame skyriuje autorius 
duoda gražų gabalą istorinių 
duomenų apie įsikūrimą Law
rence miesto, garsėjančio audi
nių pramone ir aptaria lietuvių 
įsikūrimą jame.

Antrojo skyriaus — “Rūpestis 
savais maldos namais” motto pa
imti Vyt. Sirvydo žodžiai: “Pa
rapija yra Lietuvos valstiečių 
atsivežta šventosios, pamaldžios 
Lietuvos dalelė”. Jie prieš 50 
metų atkeliavę į JAV ir suglau
dę sparnus Lawrence mieste 
“...Susieidami krūvon, anot se
nųjų pasakojimo, jie tik ir kal
bėdavo apie tai, kaip “sunku yra 
apsieiti be savų Dievo namų ir 
lietuviškai skelbiamo Viešpaties 
žodžio”...

•Tokios minties vedini ir«pana
šios aimanos kamuojami, law- 
rentiečiai ano meto lietuviai ir 
ryžosi ieškoti kelių, kaip įsigyti 
savus maldos namus.

Toliau labai gražiai, smulkiai 
ir stilingai surašytas lietuviškos 
parapijos Lawrence kūrimasis, 
parapijiečių ir vietinės dvasiški- 
jos vargai ir džiaugsmai ir visa 
kita.

Knyga yra tikrai gražus pa
minklas netik anai lietuviškai 
parapijai, gyvuojančiai jau 50 
metų, bet ir visai JAV lietuvių 
istorijai. Pr. Alšėnas.

Tauta Budi, Kalendorius 1954 
m., išleido LSB Vadi j a. Redaga
vo V. Skrinskas ir Br. Stundžia, 
įvairus turinys, reto gražumo 
net 16 iliustracijų — žymesnių
jų Lietuvos miestų, pačių gra
žiųjų mūsų upių ir ežerų.

Iš kultūros ir knygų pasaulio

lią. Prof. S. Sužiedėlio surinkto
ji medžiaga pateikta skaityto
jams taip gražiai, jog knygą skai 
tai — ir neatsdižiaugi aprašymų 
žodingumu, sodriais, rūpestingai 
nušlifuotais bei įtikinančiais sa
kiniais, tarytum skaitytum ne 
istorinę medžiagą, bet grožinės 
literatūros veikalą. <

Knygos pradžioje, po iškilmin
gųjų priedų parapijos klebonas 
prel. Juras, didelis ir gabus Ame 
rikos lietuvių veikėjas, lietuvis-

ir moterų gimimo bei mirties 
datos.

J. Cicėnas, didelės, gražios 
knygos “Vilnius tarp audrų” au
torius, rašo apie Vilnių, apžvel
gia Vilniaus miesto, mūsų bran
gios sostinės, istoriją. Trumpa ji, 
vos 8 psl., bet kiek joje telpa įdo
mių žinių! Juk ją parašė gryno 
kraujo vilnietis, turįs tiek ir tiek 
įdomios medžiagos apie Gedimi
no miestą. »,

Kauno miesto istoriją duoda 
Alicija Rūgytė. Tai ištisa 21 psl. 
studijėlė:' daug įdomių, naudin
gų žinių iš mūšų laikinosios sos
tinės praeities ir dabarties. Duo
dama istorija Kauno bažnyčių, 
žymesnių pastatų.

Apie Klaipėdą rašo dr. A. 
Anysas, vienas žymesniųjų to 
krašto lietuvių veikėjų ir mūsų 
mielojo pajūrio sargų. Istorinę 
apžvalgą baigia žodžiais: “Sve
timi valdovai atėjo ir išėjo, bet 
Klaipėda, jos kraštas ir žmonės 
paliko”.

Mūsų žvilgsnį į jūrą kreipia 
B. Stundžia savo straipsniu 
“Tauta, jūra ir laivynas”, apie 
mūsų gražiuosius ežerus rašo 
prof. St. Kolupaila. Kaip teikti 
pirmąją pagalbą ištikus nelai
mei duoda nurodymų dr. J. Yčas.

Tai kalendorius, kurį verta 
kiekvienam turėti. K. J. Gutas.

Red. pastaba: Naudojantis 
šiuo kalendorių visdėlto vertėtų 
pataisyti kalendoriumo klaidas:

Šv. Trejybės nurodyta gegužės 
31 d. (pirmadienį), o turi būti 
birželio 13d.; Kristaus Karaliaus 
nurodyta spalio 25 (pirmadienį), 
o turi būti spalio 31 d.

Darbo diena nurodyta rugsėjo 
1 d. (trečiadienį), o turi būti 
rugsėjo 6 d.; Civic Holiday visai 
praleista.

JAV padėkos diena nurodyta 
lapkričio 29 d., turi būti lapkri
čio 25 d. Praleistas prez. Lincoln 
gimtadienis — vasario 12 d.

Liet Rašytojų D-jos premija 
draugijos narių balsavimo keliu 
pripažinta Bernardui Brazdžio
niui už naują eilėraščių rinkinį 
“Didžioji kryžkelė”. Premija bus 
įteikta vasario 28 d. Čikagos Liet, 
auditorijoje, kurios šeimininkai 
paskyrė premijai ir pinigus.

Jaunimo literatūros premija 
už geriausią šiais metais pasiro
džiusią jaunimo literatūros kny
gą komisijos pripažinta Leonar
dui Žitkevičiui už eilėraščių rin
kinį “Saulutė debesėliuos”.

Pianistas A. Kuprevičius iš 
Argentinos atvyko į Clevelandą 
ir pradėjo dėstyti muzikos kon
servatorijoje.

Australijoje studijuoja apie 50 
lietuvių: Adelaidėje — 22, Mel
bourne — 13 ir Sidnyje — 11. 
Britų “Daily Telegraph” skelbia, 
kad Australijoj lietuvių yra apie 
10.000.

Perthe australų dailininkų pa
rodoj, šalia 70 australų, savo 2 
kūrinius (“Sidabrinė naktis” ir 
“Avys”) išstatė taip pat lietuvis 
grafikas V. Ratas.

Žymusis estų grafikas Eduard 
Wiralt, sulaukęs 56 m. amžiaus, 
Paryžiuje mirė vėžio liga. Jo pa
rodos buvo ruošiamos visame 
pasaulyje, paskutinė paroda Lie
tuvoje buvo suruošta vokiečių 
okupacijos metais.

Argentinos universitetuose iki 
šiol mokslą baigė bent 10 lietu
vių: Inž. Pr. Krapovickas, agr. 
Ant. Krapovickas (dabar laimė
jęs amerikiečių stipendiją moks
lo gilinimui Kalifornijos univer
sitete) , humanitarinių mokslų 
fakultetą baigė trečiasis Krapo- 
vickų brolis Petras. Farmakolo
gijos fakultetą baigė Juozas 
Stankus, dabar Franko - Inglesa 
vastinės proyizorius. Medicinos 
fakultetą baigė Jakimavičius ir 
Vilčinskas. Inžinerijos fakultetą 
baigė inž. Robertas Lusteikis ir 
tarptautinių sporto olimpiadų 
dalyvis, pagarsėjęs plaukikas 
Fijalkauskas. Dabartiniu metu 
Argentinos universitetuose stu
dijuoja arti 100 lietuvių. Studen
čių daugiau, negu studentų.

Vidurinio mokslo įstaigose — 
gimnazijose, mokytojų seminari
jose, komercijos ir industrijos 
mokyklose, specialiose (kaip Ot
to Krause vardo) bei kitose vi
durinio mokslo įstaigose diplo
mus gavo apie 300 lietuvių. Da
bartiniu metu vidurinį mokslą 
eina virš 1000 lietuvių, o pra
džios mokyklose priskaitoma iki 
3000 lietuviukų.

Londone vasario 20-21 d. kvie
čiamas D. Britanijos LB krašto 
tarybos posėdis. “Europos Lie
tuvis” vietoje 6 puslapių ateity
je numato išeiti tik keturių.

Buenos Aires radijo “Excel
sior” vasario 14 d. vėl davė lie
tuvių k. transliaciją pusę valan
dos.

Brazilijoje gražiai veikia LK 
Bendruomenės choras, kuris per 
17 metų niekad nebuvo nutrau
kęs darbo. Per šį laiką choras 
yra išvaręs plačią kultūrinio dar
bo vagą ir gražiai atstovauja lie
tuviškai dainai tarp kitataučių. 
Šiuo metu jis yra vienintelis lie
tuvių choras Brazilijoje. Chorui 
vadovauja Al. Ambrozaitis.

Rašytojui K. Čibirui • Verax 
liet, bendruomenė buvo suren
gusi pagerbimą jo 200-jo straips
nio didžiausiame Montevideo 
dienraštyje išspausdinimo proga.

Pasaulinė skautų Jamboree 
1955 m. įvyks Kanadoje. Čia 
gražiai veikią lietuviai skautai 
beabejo tam gerai pasiruoš.
Padėkime skaitlingoms šeimmns

Prancūzijos lietuviai gyvena 
sunkiose gyvenimo sąlygose. Jų 
ryžtas tautinio išsilaikymo at
žvilgiu gana sunkiai įgyvendina
mas. Kituose kraštuose lietuviai 
yra daugiau ar mažiau įsikūrę 
grupėmis, tuo tarpu Prancūzijos 
lietuviai yra išsimėtę įvairiuose 
departamentuose ir dideli nuoto
liai skiria vienus nuo kitų. Tuo 
būdu vargo mokyklų klausimas 
yra neįmanomas realizuoti. Kiek 
vieną šeimą reikia laikyti — mo
tinos vargo mokykla.

Tat, kviečiame Amerikos ir 
Kanados lietuvius ištiesti ranką 
bent skaitlingoms Prancūzijoje 
gyvenančių lietuvių šeimoms iš
rašant vaikučių laikraštėlį “Eg
lutę”. Tėvams tai bus pirmoji 
pagalba. Motina turės iš^ ko 
jiems paskaityti, papasakoti, iš
mokys eilučių, įsąmonins į 
straipsnelius, kurie padės uždeg
ti lietuviškos šviesos žiburėlį 
vaikų jautriose širdelėse.

Europoje jokio vaikų laikraš
tėlio neturime, o mūsų tėvams 
pasiųsti iš Prancūzijos dolerių 
yra neįmanoma. Tat, prašome 
visus geros valios lietuvius, or
ganizacijas padėti ypačiai skait
lingoms šeimoms, kurios yra tik
rosios mūsų motinų vargo nro-/ 
kyklos.

Čia paduodame adresus skait
lingų šeimų:

1. Dudėnas Vaclovas (7 vai
kai), 206 Cite du Vert Chemin, 
Libercourt (P. de C.);

2. Burmonas B. (4 vaikai), Cas. 
Cissey B. E. Rue de Prilus, Mor- 
hange (Moselle);

3. Bailleul-Indrulionytė (3 v.), 
50 Cite 40, Grenay (Pas de Ca
lais);

4. Galinaitis M. (7 v.), Cite Bei 
Air, Glageon (Nord);

5. Masiulis A. (6 v.), Blesle 
(Haute Loire);

6. Kleinienė Z. (5 v.) , Ferme 
de Schoenek, Bar. 48a, Stiring 
Vendel (Mosęlle);

7. Ubartas Š. (4 v.), 18 rue de * 
pelicans, Cite Fam. Loos - en 
Gohelle (P. de C);

8. Masiulis J. (4 v.), 6 rue Mas
senet, Paris (16);

9. Gailiūnas J. (3 v), Camp 
Pasteur, Groupe 3, No. 7, Lens 
(Pas de Galais); •
10. Gavėnaitis K. (3 v.), 26c rue 

Sagnol, Bully les Mines (Pas de 
Calais);

11. Vaicekauskas E. (3 v.); 1 rue 
de ITndustrie, Nanterre (Seine);

12. Vengelis V. (3 v.), Ferme de 
Schoenek, Bar. 53b, Stiring Ven
del (Moselle);

13. Eijnaitytė V. (3 v.), rue du 
Montchanin les Mines (S. et L);

14. Liutkienė J. (3 v.), Villa 
Creusot, Cantine Bat. D. Nr. 4, 
America, Villefranche s/Mer 
(Alpes Marit.);
15. Mingaila S. (3 v.), Mines du 

Djebel, M’Dilla, Tunisie.
Pr. LB Krašto Valdyba.

Kanados molinos
ŽINO ATSAKYMUS APIE:

Redakcijai prisiųsta
Venancijus Alisas, Cascata 

Cristalina, ketvirta lyrikos kny
ga; iliustravo Vlada Stančikaitė- 
Abraitienė, išleido “Bendrija”, 
Hannover - Kleefeld, Hegelstr. 
6, Germany, 160 psl., kaina $3.50.

Vladas Jakubėnas, Vai leidžia, 
duoda (dzūkų liaudies daina) 
mišriam chorui, išleido “Muzi
kos Žinios”, Chicago, 1954.

J.E. Kauno arkivyskupas met
ropolitas Juozapas Skvireckas, 
80 metų sukakties proga, paruo
šė Bronius Zumeris, išleido kun. 
Pranas Vaseris, Melbourne 1953, 
40 psl. rotatorių.

“Laiko” kalendorius 1954 m., 
sieninis, mėnesiais nuplėšiamas.

NAUJAS VADOVĖLIS 
J. Ambrazevičiaus, A. Skrupske- 

lienės ir A. Vaičiulaičio 
NAUJIEJI 

SKAITYMAI 
chrestomatija ir lietuvių litera
tūros istorijos vadovėlis V - VIII 
skyriui ir augšt. litueanistikos 

kursams. 
Kaina $2.50.

Spaudos Bendrovė “Žiburiai” 
941 Dundas Street West 
Toronto, Ont, Canada.

Mūsų jaunimas, LKD jaunių 
leidinys, 1953 m. vasaris - kovas, 
Nr. 14-15, 8 psl.

Muzikos žinios, sausis - kovas, 
1954 m., Vol. XX, Nr. 1 (146), 
24 psl.

Žurnalas, redaguojamas nau
jo redaktoriaus J. Kreivėno, žy
miai pagražėjęs, pasipuošęs nau
ju viršeliu, šiame numery iš
spausdintos gaidos P. Sarpaliaus 
“Valioj žalia pievelė”; J. Siniaus 
“Garbė Tau” (šv. Kazimiero die
nai) ir J. Zdanavičiaus liaudies 
dainos “Išėjo bernelis” harmoni
zacija. “MŽ” prenumerata me
tams JAV tik $1, kitur $2. Ad
resas: red. — 
ro.50, III; adm 
Chicago 29, Ill.

VAIKŲ 
KOSULIUS 

IR 
SLOGAS

1602 So 48th, Cice- 
i. — 2806 W. 58 St,

Jautrios, vaikiškos gerkles užpuolus 
kosuliui bei slogoms reikalingos spe
cialios rūpestingos priežiūros. Todėl 
JACK ir JILL kosulio sirupas yra dau
giausia mėgstamas Kanados motinų 
— taip pat ir vaikučių.

Jūs matote, kad JACK ir JILL ko
sulio sirupas yra kaip tik malonaus 
skonio ir nuostabiai skubiai gydantis 
vaistas. Jo švelnus veikimas, užtik
rinantis ir skubus, išvalo kanalus už- 
kemšančių flegmą iŠ vaikučių gerklių 
ir bronchinių kanalų. Ir vaikai šį vais

tą ypatingai mėgsta. Jis taip skanus, 
kad jie prašo daugiau. JACK ir JILL 
suteikia palengvėjimą taip greitai ir 
saugiai, kad tai pasidarė Kanadoje * 
labiausiai parduodamas vaikų kosulį 
ir slogos gydantis vaistas. JACK ir 
JILL yra išrastas tų pačių kosulio ir 
slogų specialistų, kurie sukūrė Buck- 
ley's skiedinį, Kanadoje populiariausi 
kosulio ir slogos vaistą suaugusiems.

Pastebėję pirmą sučioudėjimą ar 
sukosėsimą, tuojau duokite vaikams

Kolumbijoje, Bogotos mieste, 
įsteigti Lietuvių Namai. Juose 
įruošta lietuviška biblioteka ir 
skaitykla su naujausiais perio
diniais leidiniais, taip pat per
kelta lietuviška mokykla. KJi 
kurie lietuviai iš Kolumbijos 
vyksta į Australiją nuolatos įsi
kurti.

Žurnalas “Atspindžiai”; ėjęs 
Čikagoje, sustojo dėl piniginių 
sunkumų.

and O
TIK VAIKŲ Rffi

kosulio sirupą "
sustiprintą vitaminu C. - - - Visur 50c

Gaunama visose VAISTINĖSE
NF—18
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R. TESLIA
REAL ESTATE

Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti nusi
pirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes; sudaranti pa
skolas; veltui suteikianti informacijas apie parduodamus 

namus, paskolas, biznius ir tt.

BIURAI:
2390 Bloor Street West, Toronto
863 Bloor Street West, Toronto
575 Queen Street West, Toronto
1294 King Street East, Hamilton

PARDUODANT ar PERKANT namą mielai Jums 
patarnaus žemiau pasiskelbę Jūsų tautiečiai:

V. Vasiliauskas
Tel. OL. 7525

863 Bloor Street West

Indian Rd. — High Park Blvd.,
12 did. kamb. (2 otsikiri butai), 
per du ougštus, mūrinis, atski
ras, 2 vonios, 2 virtuvės, vande
niu šildomas, didelis kiemas ir 
garažas. įmokėti $8.000, viso 
$20.500. ‘

Indian Rd. — Westminster Ave.,
10 did. kamb., atskiras, mūrinis, 
vandeniu-alyva šildomos, 2 vir

tuvės, didelis kiemas, garažas, pri
vatus įvažiav. Įmokėti $8.500, 
kaina $22.600.

Bloor -— Indian Rd.,
9 did. kamb., atskiros, gero mū
ro, vondeniu-alyva šildomas, 2 
vonios, 2 virtuvės, vienas kamb. 
rūsy, gražus kiemas ir vieta ga
ražui. Įmokėti $6.000. Kaina 
$18.000, geras pirkimas.

Bloor —- Christie,
7 kamb., mūrinis, vandeniu-oly- 
va Šildomas, moderni virtuvė, 
mos apynaujis, privatus įvažia- 
vim. ir garažas. įmokėti $4.500. 
Kaina $15.500.

J. Kaškelis
Tel. EM. 8-2646. Namų — KE. 7536 

575 Queen St. W., Toronto
$3.500 įmokėti. Roncesvalles - Gar

den Ave. Atskiras, gerame stovyje, 
10 kamb. dupleksas, 2 verandos, 
3 virtuvės, vand.-anglim, stoker, 
apšildomas; tik vienas morgičius ir 
tai 10 metų, atdaras, įmokėjimas 
ir kaina visiškai sumažinta, nes 
skubiai reikia parduoti. Pardavė
jai išvyksta iš Toronto.

100 akrų forma, visa dirbamo, lengvo 
molio, graži ir turtinga apylinkė, vi
siškai prie plento, keletą mylių nuo 
ežero Simcoe. Sodyba gražiai ap
augusi medžiais - sodu. Tinkuotas 
gyv. namas 9 kamb, didelis tvar
tas ir daržinė, garaožs, vištiinnkas 
ir įrankiams pastatas. Visos trobos 
dengtos skarda. Nuo Toronto 49 
mylios; įmokėti $5.000, visa kai
na* $9,000.

Biznio vasarvietė prie ežero Simcoe.
43 mylios nuo Toronto. Vasarna
mis, kabinos, 13 sklypų, graži so
dyba prie ežero 150 pėdų pločio. 
Sklypai 50 iš 200 pėdų. Išimtinai 
tarptautiniai žinoma žuvininkavi- 
mo vieta; 15 laivų; didelės metinės 
pajamos. Visa kaina apie $25.000; 
įmokėti apie $10.000. Į kaina 
sįkaitomas visos smulkus ir ru
pus inventorius.

MIELI HAMILTONIEčIAl 1
Perkat, parduodat namą? Turit problemij su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!

B. BRBNAS
R. TESLIA

REAL ESTATE AND INSURANCE
1294 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 

Telefonas: 9-3558

General Insurance
Įvairius draudimus ar garantijas jūs galite’ lengvai sutvarkyti 
paskambinus telefonu. Draudžiame automobilius, baldus, ligos 

atveju, namus ir išrūpiname garantijų bondus.
Kreipkitės nuo 10 A.M. iki 10 P.M.

1609 Dundas St. W. - AL. DUDA
OL. 7997, Toronto

GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!
V. ir S. AUŠROTAI

priima Jūsų užsagymus

kasdien nuo 10 vai. ryto iki

10 vai. vakaro.

206 GILMOUR AVE.. TORONTO Telefonas: LY. 0305

DOMINION 
COAL & WOOD

TORONTU!, ' HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujos, moderniškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškos.

Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burnerioi) į senos krosnis ir taisomi 
seni apšildymai.

Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be jokių tarpininkų, todėl įrengimai daromi 

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami:

TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951
HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.

YORK PACKING CO. LTD.
104-106 Trowell Ave., Tel.: JU. 2794. JU. 5197. Toronto 9, Ont

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, Įvairias dešras.
. Rinkos kainomis. Į

Priimami užsakymai vestuvėms, j
piknikams, pokyliams. |

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JCSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tcny MORRIS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

ROY BURBANK REAL ESTATE
1385 QUEEN ST. W. Toronto (prie Lansdowne)

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

SAUGU — PATIKIMA

Kanadoje didžiausia 
nuosavybių 
pardavimo įstaiga.

Pirkdami ar parduodami pasitarkite su mūsų ekspertais. Mes 
turime šimtais įvairiausių namų. Taip fat duodame paskolas.

$11.900, Bloor — Brock, mūrinis 6 
kamb. namas, kietmedžio 
grindys, neperein. kamba
riai, patogus išnuomavi
mui, įmokėti apie $3.900.

$13.800/ Bloor — Dovercourt, mū
rinis, pusiau atskiras, 6 
kamb. namas, alyva šildo
mas, gerame rajone, na
rnos tuščias, gali būti tuo
jau užimtas. įmokėti apie 
$3.800.

$15.500, Gladstone — Dundas,’ 8 
kamb. 2 augštų, atskiras, 
mūrinis narnas, 2 virtuvės, 
2 garažai, vandens - alyvos 
šildymas, patogus išnuo
mavimui, dideli kambariai..

$15.500, Lisgar —Dundas, 8 kamb. 
mūrinis namas, 2^virtuvės, 
geras mūras, dideli kamba
riai, patogus išnuomavimui, 
įmokėti apie $5.000.

$18.500. St. Clorens, 9 labai dideli 
kambariai, veranda, alyvo 
šildomas, 2 garažai, didelis 
sklypės...' " ■.

$21.900. High Park, atskiras mūri
nis dupleksas, vandeniu 
alyva šildomas; garažas. 
Pirmo augšto butas turų 2 
virtuves. Antras augštas — 
6 kambariai.

Skambinti

$11.500. Lisgar — Dundas, 6 kamb.
* narnos, mūrinis priešokis, 

dieteli kamb., įmokėti tik 
$2.500. -

$12.500. St. Clair, mūrinis, pusiau 
atskiras, 5 dideli kamba
riai, moderni virtuvė, kiet
medžio grindys, alyva, karš 
tu vandeniu kūrenamas, 
garažas. $4.000 įmokėti.

$15.500. Lisgar — Dundas, 8 kam
barių, mūr. namas, 2 vir
tuves, geras mūras, dideli 
kamb., patogus išnuomavi
mui; įmokėti apie $5.000.

$16.500. High Park, mūro pusiau 
atskiros, 8 gražūs kamba
riai, 3 virtuvės, oru alyva 
Šildomos, mūro garažas, 2 
kambariai savininkui visi 
kiti išnuomoti už $160 mė
nesiui. $6.000 įmokėti.

$17.900. Roncesvalles — Westmins
ter. Mūrinis, atskiros, 10 
kamb., vandens - alyvos 
šildymas, 2 virtuvės, 2 vo
nios, kietmedžio grindys.

$15.500. Gladstone — Dundas, at
skiras, mūrinis, 8 kamb., 
2-jų augštų namas, 2 vir
tuvės, vandens - alyvos šil
dymas, 2 garažai, patogus 
išnuomoti, geros pajamos. 
Prašo įmokėti apie $6.000.

Skambinti

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

Nuosavybių pirkimo-pardavimo {staiga 
10«l Bloor St. W.

Parduodame ir perkame namus, biz
nius visuose miesto rajonuose.

$14.500, įmokėti $5.000, Gladstone 
— Bloor, 6 kamb., gražus na
mas, nepereinami kamb., 2 vir
tuvės (klausti Rukšą).

$13.000, įmokėti $3.500, Davenport 
— Lansdowne, 8 kamb., mūri- 
nis’namas (klausti Rukšą).

$22.000, įmokėti $10.000, High 
Park — Bloor rajone, 7 kamb., 
mūrinis, šiurkščių plytų, atskiras 
namas, karšto vandens - alyvos 
Šildymas, moderni virtuvė, kam
barys rūsy; garažas ir privatus 
įvažiavimas (klausti Rukšą).

$22.500, įmokėti $6.000, High Park 
— Bloor, 9 kamb., mūrinis, at
skiras namas, karšto vandens - 
alyvos Šildymas, 2 virtuvės, mū
ro garažas ir Šoninis įvažiavimas 
(klausti Rukšą).

$5.000 įmokėti, Annette — Keele, 
9 kamb. mūrinis, atskiros na
mas, garažas (klausti Kuzmą).

$3.000 įmokėti, tik $11.500 pilna 
kaina, pusiau atskiros namas, 
Brock — Bloor rajone, 2 virtu
vės, vieta garažui, (klausti 
Kuzmą).

$3.000 įmokėti, Durie — St. John’s 
Rd. $11.000 pilna kaino, atski
ras, gražiai dekoruotos namas, 
(klausti Kuzmą).

Maloniai atkreipiame namų savi- 
linkų demesį į ypatingai labai padi
dėjusį namų pareikalavimą. Norin
tiems parduoti už geriausią kainą — 
geriausias laikas dabar. Prašome 
skambinti kiekvienu metu.

TeL OL 1793, LO. 5176 
Namų tel. MU. 0746

A. Kiršonis
OL. 7511

V. Morkis
OL. 7511

1460 Dundas St. W. (prie Dufferin), 
Toronto

HAMILTONO LIETUVIAI! Visais nekilnojamo turto pirkimo 
bei pardavimo reikalais kreipkitės į šios įstaigos atstovus Ha
miltone: J. Valevičių ir A. Prančkevičių Visokias 
informacijas suteiks bei patars namų problemose nemokamai.

Skambinkite ar užeikite į Įstaigą
913 MAIN ST. EAST, HAMILTON — PHONE 9-4121

BRANCHES:
TORONTO — HAMILTON — LQNDON — SARNIA — KITCHENER 

PETERBOROUGH

Visų rūčių laikrodžius, puošmenas ir brangenybes 
rasite 10-15% pigiau, negu kitur, pas

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktikų

Kalbu lenkiškai
1203 DŪNDAS STREET WEST. TORONTO

Neatsilik nuo gyvenimo!
TELEVIZIJOS AGENTAS

Parduoda, be to, už dyką pademonst
ruoja jūsų nuošėvuose namuose pa
čius geriausius MOTOROLA, RCA 
VICTOR ir ADMIRAL TV aparatus. 
Geriausiomis išsimokėjimo sąlygomis 

su pilna vienerių metų garantija.
Visais pirkimo, demonstravimo bei 
patarimų reikalais kreipkitės nuo 5-9 

vai. vok. pas šioje srityje prityrušį 
V. PŪGĄ

Telef. ME. 8760
53 Hewitt Ave., Toronto

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B.
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

$3.500 įmokėti, Bloor — Marguaret- 
to, mūrinis 7 kamb. per 2 ougš
tus, gero plano; 2 garažai, vie
na atviro skola.

$4.000 įmokėti, College - Dovercourt 
Rd., mūrinis, 8 kamb., 2 virtu
vės, įvažiavimas į kiemą.

$5.500 įmokėti, Dovercourt — Col
lege, mūrinis, 9 kambarių, gero 
plono, 2 virtuves, vonden.-alyvo 
šildomas; garažas.

$3.000 įmokėti, Roncesvalles - Gor
den, mūrinis, 7 kamb. 2 virtuvės 
vondeniu-alyva šildomas, gara
žas. \

$4.000 Įmokėti, .Bloor — Brock, 6. 
kambarių mūrinis, moderni vir
tuvė, gražus kiemas, garažas; 
narnos gerame stovyje.

$6.500 įmokėti, Roncesvalles — Gre
nadier, atskiros, mūrinis, vande
niu šildomos, 2 vonios, 3 virtu
vės; viso 12 kambarių; garažas.

PARDUOTI AR PIRKTI
NAMĄ ir sunkiai Jums sekasi, 
bandykite paskambinti mums.

$5.000 įmokėti, College - Dovercourt 
Rd., mūrinis 8 kembo r ių, alyva 
šildomas, 2 virtuvės, didelis kie
mas, įvažiavimas; lengvi mokė
jimai.

$6.500 įmokėti, Bloor — Pacific, la
bai gero mūro, 1 l kambar. (2 
korpb. dar neįrengti), dvi vonios, 
2 virtuvės, nepaprastai geras; 
privatus įvažiavimas j kiemą, 
pirkėjai suprantą namo vidaus 
įrengimą, turėtų pamatyti šį 
namą.

16.500 pilna kaina, Bloor — High 
Park Ave., atskiras, mūrinis, 7 
kambariai per 2 ougštus, 2 mo
dernios virtuvės,, dažyti kamba
riai, alyva šildomas; garažas.

$13.200 pilno kaina, Bloor — Paci
fic, mūrinis, gero plono, 6 kamb. 
2 virtuvės, vandeniu Šildomas.

$2.500 įmokėti, College — Bročk, 
6 kambariai, 2 virtuvės; įvažia
vimas į kiemą.

MES SKOLINAME pinigus įmokėjimui padidinti. vien 
tik už Jūsų parašą. Galime paskolinti tiek, kiek Jūs turi
te savo pinigų įmokėjimui. Pvz. jei Jūs turite $2.000, mes 
galime paskolinti Jums kitus $2.000; jei Jūs turite $3.000 
mes galime paskolinti kitus $3.000.

Įstaigos telefonai: OL. 7996 arba OL. 7997
KUZMAS - BALTAKYS - PLIOPLYS

Nomų telef. LA. 1250.

POŠIUS -
Namų telef. JU. 7558

Nomų telef. LL. 8310. Nomų telef. RO. 3345.

DŪDA - MACIUNSKAS

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1609 DUNDAS STR. W. (kampas Dundas - Brock) TORONTO

Mann & Martel
REALTORS

1245 Bloor St. W. Tel. OL. 8481
Prie Lansdowne

Gerai žinoma ir lietuvių išbandyta namų pirkimo - pardavimo įstaiga 
įsigijusi mūsų tautiečių gero vardą. Pabandykite ir Jūs.

ŠTAI KELETAS PAVYZDŽIŲ:

$2.000 įmokėti, Claremont — Dundas, 6 kambarių pusiau mūrinis narnos. Rei
kalingas geros rankos, galima tuojau užimti. Viso $8.900.

$3.100 įmokėti, Bloor—- Runnymede, 6 kambarių, atskiras, mūrinis, geri kam
bariai, moderni virtuvė, įvažiavimas ir garažas. Viso $13.500.

$3.000 įmokėti, Dufferin — Muir, 9 kambarių, mūrinis frontas, geri kambariai, 
vandens - alyvos šildymas, garažas. Pigus išsimokėjimas; viso $13.600.

$3.000 įmokėti, Rusholme -— College, 7 kambarių atskiras mūrinis namas, 2 
virtuvės, gražūs kambariai; viso $13.900.

$3.800 įmokėti, puikiame rajone 6 kambarių pusiau atskiras, veik naujas, mū
rinis modernus nomas, alyvos šildymas, įvažiavimas, geros susisiekimas iš 
vienos pusės autobusas iš kitos traukinys; viso apie 1 3.500.

£4.900 įmokėti, 8 kambarių mūrinis, pusiau atskiras, 2 moderniškos virtuvės, 
geri kambariai, dalis kilimų ir kitų priedų, alyvos šildymas; viso $15.000.

$4.700 įmokėti, Bloor —- High Pork, 8 puikių kambarių, trys geros virtuvės, 
kietos medžio grindys visuose augštuose, atskiros nomas, alyvos šildymas; 
viso $17.500.

Visais namu pirkimo-pardavimo bcipatarimo reikalais klauskite:

MANN & MARTEL REALTORS 
1245 Bloor St. W 

Tel. įstaigos — OL8481; namų - OL.8071

J. J. ELLIS
1072 BLOOR STREET WEST - TORONTO - TEL. MEIrose 2471

Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų klijentams mūsų firma yra įsigijusi gerą vardą Toronto visuomenėje.ir 
sparčiai auga bei plečiasi, atidarydama vis naujus skyrius, šiuo metu pas mus dirba virš 100 Įvairių tautų agentų..! die
ną gauname apie 60 naujų namų pardavimui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasirinkimas tikrai didelis. Štai tik ke
letas pavyzdžių: .fjlH M . ............

$18.500 pilno kaino, visai atskiras 
gero mūro narnos, 8 nepereina
mi kambariai, kietos grindys, 
moderni virtuvė, vondeniu-alyva 
šildomas, kiemas, vieta garažui.

Humberside — Annette 
$10.000 įmokėti, labai gero mūro vi

sai atskiras dupleksas, 10 erd
vių kambarių, kietos grindys, 
vandeniu apšildomos, 2 moder
nios virtuves ir' 2 vonios; namas 
labai gerame stovyje; yra gara
žas.

Movcty — Annette
$5.000 įmokėti, gero mūro namas, 8 

dideli kambariai, moderni virtu
vė, visi kambariai dažyti, namas 
lobai gerame stovyje; lengvi mo
kėjimai.

Pacific — Oakmount 
$14.000 pilno kaino, įmokėti opic 

$4.500; gero mūro namas, 6 
nepereinami kambariai, 2 mo
dernios virtuvės, alyva apšildo
mas, švariai užlaikytos namas.

Colback — Armadale 
$6.000 įmokėti, $16.500 pilno kaina.

Visai atskiras širkščių plytų na
mas, vondeniu-alyva apšildomos, 
septyni kambariai per du ougš
tus, dvi modernios virtuvės; kie
tos grindys, dideli nepereinami 
kambariai. Namas labai švarus

Quebeck — Bloor
$7.000 įmokėti, pusiau atskiras la

bai gero mūro; 9 kambarių na
mas, dvi virtuvės, nepereinami 
kambariai, kietos grindys, vieta 
garažui ir priestatas naujo mū
ro su atskiru įėjimu, kur galima 
įrengti dar vieną butą.

Mieloi Jums pato maus

P. ŽULYS
383 RONCESWAIXES

Tol. jst OL 6321 - namų EM. 3-6711

$13.000, įmokėti $2.500. Lauder — 
St. Clair, gerų plytų 6 
kamb. romas. Karštu van
deniu šildomas; garažas 

$13.200, įmokėti apie $3.500. Bri- 
tania - Runnymede, geras 
mūrinis 6 kamb. namas, 
alyva šildomas, didelis kie
mas, naujos garažas.

$14.500, įmokėti apie $5.000, Dun
das — Grange, 8 kamb. 
mūrinis namas, gražūs di
deli kambariai, namas la
bai gerom stovyje, be sko
lų; garažas, geras pirkinys.

$15.700, įmokėti apie $6.500, Rush- 
holme Rd. — College, 8 
kamb. mūrinis namas, aly
vo šildomas, dvigubas ga
ražas, privatus įvažiavimas 
puikus pirkinys, geras nuo
mavimui.

$16.200, įmokėti $6.000, Colbeck - 
Jone St., 7 kamb. atskiros 
Širkščių plytų namas, ne
pereinami dideli kambar. 
karštu vandeniu alyva šil
domas, 2 modern, virtuvės, 
tikrai geros namas, par
duodamos dėl išvykimo.

$21.000, įmokėti $5000, Oakwood - 
St. Clair, 9 kamb. atskiros 
gerų plytų nomas/ kėrŠtu 
vandeniu alyvo šildomas, 
lobai gražūs dideli neper
einami komb., garažas, pri 
votus įvožiovimos. Skubus 
pardavimas.

Ossington — Davenport. $6.000 įmo
kėti, pusiau atskiras, 6 kamba
rių namas, vandeniu - alyva šil
domos, moderni virtuvė, kvad
ratinis planas, labai gražus ir 
vidaus ir iš lauko. Namas tik 8 

metų senumo.

Sheridan — Dundas. $14.500, įmo
kėti $4.000. Pusiau atskiras 7 
kambarių per 2 ougštus. 2 virtu
vės, alyva šildomas. Kvadratinis 
planas. Balansui vieno atvira 
skola.

Brock — Bloor. $11.500, įmokėti 
$3.500. Pusiau atskiras, 6 ne
pereinamų kambarių namas, 2 
virtuvės, 'namas labai geram 
stovyje.

Dovercourt — College. $17.500, įmo
kėti $5.000. Pusiau atskiras, 8 
nepereinamų kambarių namas, 
vandeniu - alyva šildomas, 2 vir
tuvės, garažas.

Humberside — Keele. $15.500, įmo
kėti $5.500. Visai atskiras, 6 
nepereinamų kambarių namas, 
alyva Šildomas, garažas, šoninis 
įvažiavimas.

Gladstone — Bloor. $13.800, įmokėti 
$4.000. Pusiau atskiros, 6 ne
pereinamų kambarių namas. 
Naujai atremontuotos ir galimo 
tuojau užimti.

Mielos Bičiuli! Jei nori pirkti namą 
bei kokį biznį ar ūkį, pots atsimink 
ir pažįstamiems primink, jog šiuose 
reikaluose Jums be jokio įsipareigo
jimo iš Jūsų pusės — visada mielai 
patars ir patarnaus

P. KERBERIS
1123 ST. CLAIR ST. W.

TIL. OL 8821.
Namų telefonas LO. 3545.

Nebijokite kreiptis, jei Jums trūksta 
pinigų. Mes sudarome paskolas.

PR. GRYBAS
1072 BLOOR ST. W.

T«L ME. 2471 - But. tel. KE. 506S
#■ •

High Pork — Pacific, $12.800, gero 
mūro 6 gražių nepereina
mų kambarių namas. 2 vir
tuvės, vandeniu apšildymas 
Labai geras už šią kainą.

Bloor — Brock, $13.800 pilna kaina. 
6 kambarių mūrinis, mo
derni virtuvė, gražus kie
mas, garažas.

High Pork — Indian Rd., $15.500, 
įmokėti apie $6.500; lobai 
gero mūro 7 kamb. per 2 
ougštus nomos. Vandeniu 
opšildymabs; garažas, lo
bai didelis ir gražus kiemas

Pacific — Humberside, $5.000 įmo
kėti, atskiras, gražus iš lou 
ko ir vidaus, 6 kamb. na
mas; alyva šildymas, gara
žas.

Colbcch — Arnadale, $6.000 įmokė
ti; visai atskiros šiurkščių 
plytų namas, vandeniu - 
alyva apšildomas, 7 komb. 
per du ougštus, dvi moder
nios virtuvės.

Glcnlake — Bloor, $16.00 pilna kai
no; atskiros 7 komb. per 
du ougštus namas, kvadra
tinis planas, 1 virtuvės, 
kietmedžio grindys, gara
žas. Balansui vienos atvi
ras morgičius 10 metų.

Annette — Durie, $10.500, įmokėti’ 
$2.500-3.000; visai atski
ros 6 komb. namas, dide
lis kiemas, šviesūs kamba
riai. Arti prie susisiekimo.

Visus Jūsų nekilnojamo turto pirkimo, 
pardavimo ir iškeitimo rūpesčius pati

kėkite kreipdamiesi i

Vytautas LUNYS
383 RONCESVALLES AVĖ.

T«L j»». OL 6321 — Buto LA. 2098.

Kipling A ve. — 6 Points, $12.500, 
įmokėti opie $3.000. Visai at
skiras 6 didelių kambarių 9 me
tų senumo, šiurkščių plytų tikro 
mūro nomos. Ultra modernus iŠ 
laukom ir vidaus. 2 garažai, skly
pas 50x150; (2 kambariai iš
nuomoti ilgesniam laikui vienai 
senutei). Namo vertė $ 16.000. 
$16.000, įmokėti opie $6.000. 
įmokėti opie $5.000, 10 kom-

Norfolk Str. — Brock Ave. 12.900, 
įmokėti opie $3.500, 6 komb. 
gražus, presuotų plytų nomos. 
Naujos kietmedžio grindys; 2 
modernios virtuvės; švarus iš lou 
ko ir vidaus. Savininkas išvyksta 
iš Kanados.

Hector Ave. —,Davenport, $13.200, 
įmokėti $4.500, beveik naujas 
šiurkščių plytų namas; vandeniu 
- alyva šildomas; kietmedžio 
grindys, 2 gražios virtuvės; 2 
garažai. Lengvos mokėjimo są
lygos.

Aziel Avė. — High Park. $14.500 
įmokėti $5.000. Labai gražių 
plytų 6 nepereinamų kambarių 
square plano namas, 2 virtuvės, 
alyvo šildomos, kietmedžio grin
dys; sunkioji elektros srovė. Kor
tu įeina kilimai ir daug kitų 
priedų.

Robinson St. 4-j4Markham. $16.000 
įmokėti Ą>ie» $5.000, 10 kom- 

’ barių tikro mūro nomas. Van
deniu - alyvo šildymas, švariai 
išlaikytos — parduodamos net 
su kilimais. Pajamų $170 mėn. 
ir 4 kamb. savininkui. Yra nau
jos garažas.

P. MALISAUSKAS 
agentes, kuris kiekvienam greitai 

pararnauja ir nepo vargsta i 
383 RONCESVaUeS AVĖ.

Tel. OL. 6321 - But# t«l. KE. 7425
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KEN WILES REAL ESTATE
JEI NORITE gerai nupirkti arba parduoti namus, 
ar biznius, kreipkitės pas mus. Aštuonios įstaigos 
Toronte Jūsų patarnavimui.

$11.500. 8 kambarių narnos. Atskiros, privatus jvožiavimcjs. Hallam gatvėje 
prie Dufferir). Įmokėti apie $4.000.

$12.500 pilno kaina. 10 kambarių, mūrinis, trijų augštų namas. Geras pirki
nys. Dundos ir Lisgar rajone.

(mokėti opie $3.000, pilna kaino $15.500. 8 kambarių, mūrinis, yra įvažiavi
mas, lobai gražus namas. Amerikoniškas plonas. Randasi pusantro bloko 
virš St. Clair prie Bathurst, gražiame rajone. }-

Pilna kaino $12.500. Įmokėti opie $4.500. Vandeniu šildomos namas. Yra ga
ražas. Randasi Indian Grove gatvėje prie Bloor.

1675 BLOOR STREET WEST
ĮSTAIGOJ ATSTOVAUJA LIETUVIS

Antanas E. Mičiūnas
ĮSTAIGOS TEL. KE. 7941 - NAMŲ TEL. LL. 8361

KEN WILES REAL ESTATE

ADAMONIS & BUDRIOMS 
REAL ESTATE

BUSINESS BROKERS
NAMAI PARDAVIMUI:
Rosemounte: 1 2 Ave. b aukšto 4 kambarių su skiepu. 9 metų. Nepristatytas.

* Kaina $7.750, įmokėti $4.300. Parduodama su visais baldais.
- 7 - Avė. 2-ju seimu po 5 kambarius. Naujas. Kaino $15.000, į mokėt k

$5.000
12 - Avė. 3-jų šeimų 3-jų metų. Centralinis šildymas. Tile virtuvėje ir bend
rai luksus vidaus išbaigimas. Kaina $20.500, įmokėti $10.000.

Ville Lasolle: 2-jų šeimų po 5 kambor. 9 metų. Kaina $12.500, įmokėti $6.000.
Miesto centre: Arcade St. prie Pine Avė. 2-jų Šeimų, 5-6 kambariai su skiepu.

Kaina $9.500, imokėti $4.000.
ŽEMĖ PARDAVIMUI:

Jean Mance St. 1 lotos 25x75 —; $1.000 ir 70x75 -—• $3.000.
Cote St. Paul - Hadley St. 2 lotai 50x85 — $1.500., ,
Vlille Lasalle. 50x100 — $1.000 ir 40x90 — $1.260.

REIKALINGA:
2-jų ir 3-jų šeimų namai pardavimui; rr
Žemė pardavimui. Turime pirkėjus galinčius mokėti grynais* pinigais.

Norėdami parduoti ar pirkti kreipkitės i pirmąją Montrealy 
lietuvių Real Estate Įstaigą.

Mūsų tikslas - Jums padėti!
Namai — Žemė — Paskolos — Draudimas

JUMS MIELAI PADĖS AGENTAI
A. Skrebutėnas

Tel. TR. 9768.
17.7 Serbrooke St. W.

Kambarys — 5.
Telefonai:

LA. 7932, LA. 9871. PO. 6-6495.

A. Gražys
Tel. RA. 1-3148

Darbo valandos: 
Nuo 9 vai. ryto 

iki 9 vai. vakaro.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
TABAKO ŪKIŲ

Lengvomis Įsigijimo sąlygomis’DELHI, SIMCOE ir TILLSON
BURGO apylinkėse. Mūsų atstovas

ANTANAS ARIMAS
R.R. 1 Vienna, Ont., tel. Port Burwell 5R 12 

mielai jums padės ir suteiks visas pageidaujamas informacijas.

FREEMAN & NEWTON
GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE

33 Robinson St. Telefonas 1666. Simcoe, Ontario

Sinonimas
— Kas tai yra sinonimas? — 

klausia mokytojas.
— Sinonimas tai yra žodis, ku

rį galima parašyti, kai nežinai, 
kaip rašomas kitas žodis, — pa
aiškina vienas mokinys. .

Didžiausia melagystė
Kiekvienų metų pradžioje JA 

Valstybėse, Burlingtone, susi
renka “Melagių klubo” nariai, 
kurie tarp kitų dienotvarkės 
punktų turi didžiausios mela
gystės konkursą su vertingais 
prizais. Šį kartą laimėtoju šio 
konkurso buvo paskelbtas Mis
ter Crewell, kuris papasakojo 
tokį “tikrą atsitikimą”.

— Buvau visai vienas šiaurės 
ašigalyje. Sū savim teturėjau 
šautuvą ir šieį> tiek parako, bet 
nė vienos kulkos ar šrato. Staiga 
priešais mane pasirodė didžiu
lė poliarinė meška. Visiškai prie 
pat manęs. Buvau praradęs viltį 
ir iš baimės pradėjau verkti di
džiulėm ašarom. Ir žinote, tai 
mane išgelbėjo. Tame nepapras
tame šaltyje mano ašaros tuoj 
sušalo į kietus rutuliukus. Kilo 
idėja. Užtaisiau šautuvą su aša
rų šratais ir šoviau. Kaip tik tuo 
momentu kažkas nepaprasto at
sitiko. Parako sprogimo metu 
susidariusi šiluma ašaras ištirp
dė ir vandens čiurkšlys kaip ieš
mas išlėkė iš vamzdžio. Kol tas 
vanduo pasiekė mešką vėl suša
lo, ir tas iešmas perdūrė žvėries 
krūtinę. Tačiau ne tas ledo ieš
mas man gyvybę išgelbėjo, nes 
meškos kūno šiluma tą mano 
iešmą tuoj sutirpdė. Po viso šito 
Įvykio meška visiškai greit nu- 
dvėsė nuo nepaprastai stipraus 
ir staigaus plaučių uždegimo, 
kurį sukėlė ledo iešmas. Tuo 
pats įsitikinau ir tai yra tikras 
mano pergyvenimas. Įrodymas? 
Nagi aiškus, jei taip nebūtų įvy
kę, būčiau buvęs meškos su- 
draskvtas.

Nedūžtantis žaisliukas
— Jūs prisimenat tą nedūžtan

tį žaisliuką, kurį dovanojote Jo
nukui per jo metines? — klausia 
motina krikšto tėvą.

Taip, ar jis jį sudaužė?
— O, ne! Bet su juo jis sudau

žė kambary viską...

JEFFERY, JEFFERY
& FROST 

Advokatai, etc.
91 Yonge St., Toronto 

Telef. EM.6-5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENĘ

Lietuvis siuvėjas

2102 DUNDAS ST. W., Toronto - telefonas KE. 2220 
Siuvu vyriškus ir moteriškus rūbus (pagal išmatavimą)

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų me- 
/džiagų moterų ir vyrų kostiumams ir 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1004 DUNDAS ST. W. TORONTO 

Tel. LL. 3222.

DĖMESIO! DĖMESIO!

VALGYKLOJE “BALTIC”
870 DUNDAS STREET WEST. TORONTO, ONT.

Volqiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų.
Gamma piity.-uifct tirėjos. - - Sav. V. ir J, Ivanauskas..

LAIKRODININKAS
A. ŠERKŠNYS

taiso įvairiu rūšių laikrodžius. Darbas 
garantuojamas 1-niems metams. Taip 
pat taiso parkerius, auksinius žiedus 
ir kt. aukso išdirbinius.

203 Garden Ave., ll-ras augštas 
Telef. KE. 4078

Mes dirbame 24 valandas
THE VICTORY FLORIST

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E. R 576 QUEEN ST. W. 

Tel. RI. 5804 fl «M. 3-1618
------------------------- ........................................................... ................ .. ....... .2----------- . ■ ■. gplM,

$10 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už

DĖMESIO PONIOMS 
IR PANELĖMS!

Vandos Žukauskienės moterų 
kirpykloje

PUSMETINIAI 
GARANTUOJAMI, 

‘o šukuosenos pritaikomos kiekvienai 
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP 
Tel. KE. 4731 

219 RONCESVALLES AVE.
Toronto

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

’’PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augšfos palūka
nos. Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Avė., Toronto. Tel. 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vok.
............................................... > I

Gidas
Senoje pilyje gidas aiškina 

lankytojams pilies praeitį ir su 
ja surištus įvykius:

— Štai, šitoje puotų salėje 
prieš du šimtus metų buvo žiau
riai nužudyta grafaitė...

— Labai atsiprašau — įsiterpia 
vienas lankytojų, — bet prieš 
savaitę tamsta sakėt, kad tai įvy
ko prieškambary.

— Taip — šaltai pastebėjo gi
das, — bet prieškambaris dabar 
uždarytas — remontuojamas...

Bent vieną turi nušauti...
Du bičiuliai išėjo kartą me

džioti. Vienas iš jų pasiėmė ter
mosą geros kavos, o antras bute
lį geros degtinės. Pasiekę paeže
rę, bičiuliai susėdo ir ėmė stip
rintis. Truputį užkandę, kiekvie
nas užgėrė savojo gėrimo. Paga
liau pasirodė pirmoji antis. Pir
masis, kuris gėrė kavą, tuojaus 
čiupo šautuvą ir iššovė. Nepa
taikė. Bet tuo metu buvo jau 
pasiruošęs ir antrasis. Jis iššovė 
ir antis nukrito.

— Puikus šūvis, — sako pir
masis.

— Visai niekai! Kai tau per 
galvą skrenda toks pulkas ančių, 
bent vieną vis nušausi...

TILLSONBURG, Ont.
Tillsonburg — Delhi —Simcoe 

apylinkių lietuviai Vasario 16- 
tos iškilmingą minėjimą ruošia 
Tillsonburgo gimnazijos (High 
■School) salėje vasario 27 d 7 vai. 
vak. Šiai dienai pritaikintą pra
nešimą padarys Kanados Lietu
vių B-nės Krašto Valdybos pir
mininkas J. Matulionis. Meninę 
dalį atliks Toronto mišrus cho
ras ’’Varpas”, diriguojant muzi
kui St. Gailevičiui ir Hamiltono 
tautinių šokių grupė, vadovau
jant Panavaitei. Sekančią dieną, 
vasario 28, bus iškilmingos pa
maldos Delhi kat. bažnyčioje.

Į minėjimą pakviesti įtakin
gieji valdžios pareigūnai bęi 
laikraščių reporteriai. Visi lie
tuviai kviečiami minėjime daly
vauti.

Delhi Apyl. Bendruomenė ir 
Tillsonburgo liet. ūS. Klubas.

RODNEY, Ont.
Vietos lietuviai, KLB apylin

kės valdybos iniciatyva, vasario 
14 d. paminėjo Nepriklausomy
bės šventės sukaktį. Minėjimas 
prasidėjo lietuviškomis pamal
domis West Lome kat. bažnyčio
je, kurias atlaikė kun. K. Riekus. 
Po pamaldų A. Kojelaičio - Ka
raliūno ūkyje įvyko susirinki
mas. Gražių, minėjimui pritai
kytų eilėraščių pasakė Dalytė 
Andriulionytė. Pasitarta einam, 
reikalais ir nutarta nuo ateinan
čio šeštadienio atidaryti 'Šešta
dieninę mokyklą. Mokykloje su
tiko dirbti Pr. Saplienė, Pr. Ens- 
kaitis ir A. Kojelaitis. Mokyklai 
patalpos numatomos Rodney. Be 
toj dar numatoma įsteigti biblio
tekėlę, kurią tvarkyti pasižadė
jo Pr. Enskaitis. Dalyvis.

Niagara Falls, Ont.
1953 m. gegužės mėn. Niaga

ros, Welland ir Port Colborne 
apylinkėje įsikūrė skaučių ir 
skautų vienetai. Skautų tėvai ir 
skautams prijaučiantieji susibū
rė į Skautų Rėmėjų Būrelį, ku
ris pereitą vasarą surengė gra
žią gegužinę .ir pelną paskyrė 
skautams paremti. Skautai džiau 
giasi turėdami tokius energingus 
ir veiklius rėmėjus.

Šiemet skautų rėmėjų būrelis 
ryžtasi vėl surengti net kelis pa
rengimus. Gegužės 1 d. Niaga
roje, St. Patrick’s salėje, skautų 
rėmėjai rengia didelį šokių va-, 
karą su Įdomia programa. Tiki
masi sulaukti daug svečių iš 
Amerikos ir Kanados artimesnių 
vietovių. Rengėjai pageidauja, 
kad artimesnių vietovių lietuviai 
tą dieną nerengtų kitų parengi
mu. P. B.

— Kanados popieriaus gamy
boje pirmauja Quebec provinci
ja, 1952 m. pagaminusi 48,8% vi
so pagaminto kiekio. Ontario 
pagamino 27.3%, Br. Kolumbija 
— 7,5%.

Paieškojimai
Jadvygą Peholcaitę, iki 1951 

m. rugsėjo 27 d. gyvenusią Vo
kietijoje, Tauperlitz, 170b / Hof 
Suale, U.S. zone, prašo atsiliepti 
Ignas Žilionis — Stahl Hotel, 
602 E. 3rd St. Alton, Ill.,U.S.A.,

AUTO MAŠINŲ PARDAVĖJAS

V. PESECKAS
pro neša savo klijentams, kad nuo š.m.

vasario 1 d. perėjo dirbti

GENERAL MOTOR
firmon —

BEATTIE, CADILLAC, CHEVROLET/ 
OLDSMOBILE LTD.

832 Bay St., Toronto, Ont. 
Telefonas Ml. 4681.

BEATTIE CADILLAC LTD. yra di
džiausia ir rimčiausia General Motor 
firma Toronto mieste, kuri parduoda 
naujus CHEVROLET, OLDSMOBILE, 
CADILLAC auto mašinas ir naujus 
GENERAL MOTOR sunkvežimius. 
BEATTIE CADILLAC LTD. turi dide
lį pasirinkimo naudotų auto mašinų. 
Firmos milžiniškos remonto dirbtuvės 
atlieka visus motorų ir korpuso taisy
mo darbus pigiausia kaina Toronte. 
Taip pat draudžia auto mašinas ne
laimės atveju.
V. PESECKAS maloniai kviečia tautie
čius aplankyti BEATTIE CADILLAC 
LTD. ir susipažinti su puikiomis 1954 
metų GENERAL MOTOR auto ma
šinomis. Visais auto mašinų pirkimo, 
pataisymo ir apdraudimo reikalais 
prašome kreiptis ar skambinti

V. PESECKAS
832 BAY ST. - Tel. Ml. 4681

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTS 

Pritaiko akinius 
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

Priima tik susitarus. 
Skambinti vakarais 
telefonu LA. 1168.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)•
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 2-5 vai.
Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGt
KAMPAS BLOOR IR BROCK AVL, 

TORONTO 
(Įėjimas iš 613 Brock Ave.)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančios kasdien nuo 1-4 ir 
nuo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11 -3 vaL p.p., kituloiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL. 6851

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų moderniško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių kom
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mašinų, 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui. 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki *9 vai. vak

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. 6-8094

Būkite taupūs ir 1954 metais!
METROPOLITAN KITCHEN FURNITURE 

COMPANY
113 OSSINGTON AVE. - TEL. LL. 6458

Atidaro savo gaminių tiesioginį pardavimą vartotojams. Lie
tuviams siūlome urmo kaina visų rūšių moderniškiaušius vir
tuvės baldus. Sumokėję tik $45 jau galite įsigyti 1954 metų 
modelio naują 5-kių gabalų virtuvės komplektą.
METROPOLITAN KITCHEN FURNITURE CO. yra lietuvių 

Įmonė ir parduoda PIGIAU NEGU KITUR.
Už gaminitf kokybę garantuojame. 

Pirkėjui pageidaujant keičiame.
Užsakymai priimami iš visos Ontario provincijos.

113 OSSINGTON AVENUE, TORONTO

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST. 

Toronto

Telef."kabinetas EM. 6-2696 
Namų OL. 4778

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

kasdien 11-12 vai., 2-4 vai. ir 7-9 v. 
šeštadieniais nuo 11-3 vai.

Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

VERDUN. P.Q.
Vai.: 11-12, 2-4, 6-9, šeštadie
niais 11-1 ar pagal susitarimą.

Tel. Office: YO. 3611
Namų: PO. 6-9964.

Dr. JOHN REKAI 
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Budapešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojas.

219 St. Clcir Ave. W. Toronto, OnL
Susitarti telefonu RA. 0237 
Kalbama lenkiškai ir rusiškai

“Stalin C” traktoriaus istorija
“Broliškų respublikų pagalba” 

garsinama Maskvos okupuotuo
se kraštuose, o satelituose garsi
nama “broliškosios Sov. Sąjun
gos dovanos”.- Lenkų spauda pa
tiekia vienos tokios “dovanos” 
už lenkišką anglį ir cukrų istori
ją. -

Traktorius “Stalin C” Nr. 66.- 
892 pateko į Krzepicų sovehozą. 
Pasirodė, kad kažkas netvarko
je, tad buvo pasiųstas remontuo
ti į techniškos tarnybos dirbtu
ves. Jis ten visdėlto nepražuvo 
— po 8 mėn. buvo grąžintas ir 
dar su garantija. Užmokėta už 
remontą 18.639 zlotai. Atėjo ru
dens arimo laikas ir traktorius 
išvažiavo į laukus. Deja, netru
kus jis sugedo. Kadangi tebevei
kė garantija, sovehozo administ
racija pakvietė techniškos tarny
bos mechaniką. Jis atvyko ... po 
2 savaičių. Konstatavo, kad mon- 
tuojant buvo padaryta klaidų, 
tad trūkusi kažkurį ten varyk- 
lio dalis ir išvyko. Po savaitės 
atvyko inspektorius, kuris gedi
mo priežastį rado kitą — esą iš
sinešiojęs guolis. Tačiau mecha
nikas pakeitė kažkurį sraigtą ir 
pareiškė, kad viskas tvarkoje, 
kad galima vėl dirbti. Buvo pra
dėta vėl arti, bet po pusdienio 
traktorius vėl nebeveikė. JĮ, ži
noma, vėl sutaisė, bet po 12 vai. 
arimo jis vėl nebeveikė.

Šį kartą jo jau nebetaisė, nes... 
arti buvo jau nebeįmanoma — 
buvo prasidėję rudeniniai šal
čiai.. .

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas 
1390 DUNDAS ST. W.

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. ir nuo 6.30 iki 8 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. arba pagal susitarimą.

Telefonas LO. 1794 
Toronto

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Ave., Toronto 

(prie Avenue Rd.) 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

RA. 9632 ir HU. 8-7841

1613 BLOOR ST. WEST 
•Tel. LO. 6480 

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ 
RŪBAI 

Lietuviams nuolaida. 
Sav. P. BAIKAUSKIENĖ

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS

260 St. Clair Ave. W.
Darbo vai. 2-7 vol. pp. ir Dagai 

susitarimą.
Telef.: įstaigos RA. 0556, 

namų LL. 5228.

IfjgflURŠČIRUSIOS RŪŠIES MEN01g^/Q

V 
\lStūkso sidabro papuošalai keramika \ 

odos ir meno išdirbiniai.Lietuviškos \ 
h^jr kitų tautu klasikines muaikos>\

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio ? 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

eutopietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės srovės 

motorus.
Be to, opimu namus pilnom instalia
vimui or pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

Priima tik susitarus telefonu 
RA. 0219

249 HOWLAND AVĖ., TORONTO
(prie Dupont ir Bathurst)

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

345 BLOOR ST. WEST
(kampas Bloor ir Huron gatvių)

- TORONTO

Telefonas Ml. 2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai; vak. (pagal susitarimą).

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
kampas Euclid Ave.

Priima vakarais Dagai susitarimą.
Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING 
312 Botjiurst St. Telef. EM. 3-6373 

(at Dundos)

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOR W., TORONTO 4.
(į rytus nuo Dufferin St.)

GEORGE BEN, B.A.
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto
Telef. OL. 4313

DANIEL D. STOKAL
B.A.

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kolbų slavų kalbomis 

Room 204, 221 Victoria St
Office EM. 6-1681. Res. LY. 5797

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

STANLEY SHOE STORE
Augščiousros rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platus 

EE—EEE
1438 Dundas St. W. Toronto 

prie Gladstone

Dėmesio!
Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas.

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiato
rius, vandens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius 
panašius darbus
Pranešu kHjentams savo naują adresą:

7 Havelock, Toronto. Telef. OL. 6123
ANT. JUOZAPAITIS

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vol. 10-12, 2-6.-Pirmadie
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

386 Bathurst St. Toronto
Tel. EM. 4-6515

AKIU SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kolbomi *..
470 College St. W. Toronto 

TeL RA 3924

Dr. S. V. FEINMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2S1 CRAWFORD STREET, TORONTO 
(kampas Dundos) 

Telefonas LL. 5739
Darbo vai.: 1.30-3 ir 6-8 vol. .p p. 

Kalba vokiečių ir rusų kalbomis

Dr. A. Ratinow
LM.CC.

Dirbęs Europe--, ir Kanados ligoninėse
Vidaus ligų specialistas: širdies ast 

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
479te EucHd Avė., Toronto 

Tel. RA. 6708.

Dr. WILLIAM X ZINCHESIN
B.A., M.D., LM.C.C.

GYDYTOJAS ir
Chirurgas

IMtarino voL: 2-4.30 ir 7-9 vol. pp.' 
386 Bathurst St Toronto

Telef. EM. 8-1344

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Perduodu jvoirfos rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų botus — normalaus ir pla

taus EE—EEE dydžio.
I ž-r*------fctcrwvfoww nuoiciKKij rravom ikwb

1414 Dundas St. West. Toronto
Tel. Ki. 3881
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TCIiCSTL. Cnt.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Praėjusį penktadienį šv. Jo

no Kr. lietuvių bažnyčios remon
to darbus apžiurėjo Toronto kar
dinolas James C. McGuigan, 
Eminencija parapiją aplankė jau 
antrą kartą, pareikšdamas pasi
tenkinimą atliktais darbais.
. — Nuo šio sekmadienio ir šio

kiomis dienomis pamaldos laiko
mus savoje bažnyčioje 7 ir 7.30 
vai. rytą.

— Vasario 16 lietuvių gimna
zijos naudai per pamaldas baž
nyčioje surinkta $75.

-Parapijos vaikai pirmajai 
išpažinčiai bus parengiami pa
vasari, kaip ir kiekvienais me
tais. pasibaigus mokslo metams.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė: Jonas Rugys ir Konstanci
ja Tumosaitė, Sigitas Ramanaus
kas ir Leonida Mickevičiūtė.

— Šv. Jono Kr. bažnyčios re
monto naudai rinkliava įvyks šį 
sekmadienį per visas pamaldas 
vokučiais.
Rinkliavos bažnyčiai praplėsti

Šv. Jcno Kr. bažnyčios praplė
timo darbai eina prie galo. Šią 
savaitę baigiama įrengti ir para
pijos salė su gretimai jos esa
mais 3 kambariais. Šis didelis 
darbas, užtrukęs veik pusę me
lu, yra pareikalavęs daug pa
stangų ir lėšų. Paskutiniame pa
rapijos komiteto posėdyje buvo 
nutarta kreiptis į lietuviškąją 
visuomenę, kuri lanko šv. Jono 
Kr. bažnyčią ar naudojosi para
pijos sale, su prašymu paremti 
remonto darbą. Darbo metu yra 
susidarę bėgamųjų sąskaitų,' ku
rias reikia apmokėti, o taip pat 
padaryta paskola arkivyskupijos 
Kurijoje. Parapijos vadovybė 
kartu su parapijos komitetu nu
tarė įvesti mėnesinę rinkliavą, ■ 
kuri bus yykdoma kiekvieno mė
nesio paskutinį sekmadienį. Pa
rapijos vadovybė ir komitetas ti- : 
kiši, kad, akivaizdoje jau atlikto 
konkretaus bažnyčios remonto 
darbo, gerb. liet, visuomenė bus 
jautri ir pagal savo išgales pa
rems.. ;Į

Parapijos klebonas ir 
** komitetas.

Toronto organizacijų dėmesiui
Visos organizacijos yra prašo-

1 mos skubiai pranešti savo val
dybų pirmininkų adresus ir tele
fonų numerius, nes netrukus nu
matoma sukviesti organizacijų 
pirmininkų pasitarimą.

Be to .prašome visas organiza
cijas Toronte kuo skubiausiai 
pranešti, kokie parengimai nu
matomi šiais metais. Reikalas la
bai aiškus: išvengti parengimų 
susigrūdimo tą pačią dieną. Pa
geidavimas būtų, kad nebūtų 
daugiau parengimų kaip vienas.

Šiuo metu savo parengimus 
užregistravo šios organizacijos: 
KLK Mot. D-jos skyrius — kovo
2 d. ir spalio 9 d. UNF salėje; 
Sporto klubas “Vytis’’ — gegu- 
ęės 8 d. “Top Hat”, gegužės 15 d.. 
rugsėjo 4 d. ir spalio 2 d. UNF 
salėje; Prisikėlimo parapija — 
gegužės 1 d. ir birželio 12 d. Ma
saryk salėje.

Registruotis prašome laiškais 
Šiuo adresu: 1128 Dundas St. W., 
Toronto, Ont. . Apyl. v-ba.

KLK Moterų D-jos
Toronto skyriaus visuotinis su
sirinkimas įvyks vasaro 28 d. 3.30 
vali, pp., 46 Delaware Ave., vai
kų darželio patalpose. Nares, 
prijaučiančias ir norinčias drau- 
gijon įstoti maloniai prašome 
dalyvauti. Valdyba.

Knygos mylėtojų žiniai
“T.2.” knygynas, norėdamas 

palengvinti tautiečiams įsigyti 
naujausių knygų, prašant, duo
davo ir skolon. Pasitikėdami, 
mes ir adresus nevisuomet bu
vome paėmę. 1952-53 m. skolon 
knygų bei medžio drožinių yra 
paėmę 63 asmenys bendroje su
moje virš $500.

Kadangi daugelis mums sko
lingų tautiečių dabar lanko Pri
sikėlimo parapijos pamaldąs, jų 
patogumui šį sekmadienį, vasa
rio 28 d. ten vietoje, šalia spau
dos kiosko, bus galima patikrin
ti, kiek kas skolingas. Negalin
tieji šiuo metu sumokėti, prašo
mi bent pratęsti, kad išvengus tų 
taip nemalonių užmiršimų.

Mylimai mamytei ir uošvei B
A.tA. O. V A L A I T I E N EI mirus, i

v.sl. A. ŠARLTNIENĘ, vair. V. VALAITĮ ir VS pavaduotoją I 

V.S. VI. ŠARŪNĄ broliškai užjaučia ■
LS Brolijos Vadija. S

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pedagoginiai kursai moti

noms apie religinį auklėjimą tę
siami šį penktadienį, vasario 26 
d.. 7.30 vai. vak., klebonijos sa
lėjo. Visos motinos kviečiamos 
juose dalyvauti. ,

— Vasario 28 d., 6.30 vai. vak., 
klebonijos salėje įvyks Kanado
je gimusio lietuviško jaunimo 
j>oluvis. Tuo pačiu metu klebo
nijos patalpose vyks Kanados 
Liet. Kat. Veikimo Centro po
sėdis.

•— Netoli Simcoe ežero, para
pija gavo nemokamai 20 akrų že
mės sklypą, per kurį teka tinka
ma maudytis upė. Jis yra 50 my
lių nuo Toronto ir 500 pėdų nuo 
didžiojo kelio. Vieta bus naudo
jama jaunimo vasaros stovyk
loms ir parapijos iškyloms vasa
rą. Sklypą apžiūrėjo vasario 20 
d. komisija, kurion įėjo T. Ber
nardinas, S. Dervinienė, J. Si
manavičius, S. Kairys. K. Gri
gaitis J. Tamulionis ir S. Čepas. 
Iškilmingas nuosavybės doku
mentų įteikimas įvyks kovo 31 
d.. 7 vai. p.p. Jose dalyvaus Ka
nados, Toronto ir vietos valdžios 
atstovai su nemaža Toronto lie
tuvių grupe.

— Ateinančio sekmad. 9.30 v. 
mišios skiriamos katalikams vy
rams. Mišios atnašaujamos už p. 
Bagdonavičienę, vysk. P. Bučio 
seserį, kuri neseniai mirė.

— Kovo 7 d., 3 vai. p.p. šv. 
Mykolo parapijos salėje įvyks 
lėlių teatras, pritaikintas mo
kyklinio amžiaus vaikams, apie 
šventuosius Marijos metus. Mo
tinos. turinčios vaikučių, supran
tančios angliškai, kviečiamos da
lyvauti.

— Viešą padėką reiškiame 
kun. Mvkolui Kemėžiui, Eliza
beth, NY klebonui, kuris pereitą 
savaitę dovanojo $100 BS Fon
dui.

' Fodcko
Nuoširdžią. padėką reiškiame už su

ruošta mums staigmena mūsų penkioli
kos metų vedybiniam gyvenimui atžy
mėti. Dėkojam taip pat už įteiktas bran
gias ir gražias dovanas/ kurios mums 
primins visados. Didžiausių padėka ski
riame rengėjams, karte tiek daug darbo 
ir vargo įdėjo p. V. E. Ramanauskams, 
p. Pov. Marg. Daugėloms, p. L Iz. Rū
kams ir p. O. Rušenicnei, o taip pat vi
siems prisidėjusiems ir atsilankiusiems: 
pp. Jakimavičiams, Duncikams, Eidukai- 
čioms, Kulikauskams, Morkūnams, Mas
koliams, Goųčioms, Kuisiams, Vilke
liams, Leskevičioms, Sapijoniams, Moto- 
niui, Kaleckiūi, Audrijouskui, Lajukui, 
Boksai Patkauskui. /

D arkartę tariame visiems lietuviška 
ačiū. A. L. Krokauskai.

IEŠKAU NUOLATINIO DARBO žemės 
ūkyje. Mano šeima susideda iš 4 asme
nų. Tel. RA. 4977 arba Bandža J., 20 
Ross Avc., Toronto, Ont.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ir du 
atskiri kambariai, tinkę: vienas vienam 
asmeniui ir vienas kambarys dviems as
menims. Tel. OL. 7340.

Išnuomodamas kambarys viengungiui. 
Tclcf. ME. 1436.

Išnuomojamas frontinis kambarys ll-mc 
augšte su bendra virtuve. LA. 3960.

363 Grace St. išnuomojamas I augšte 
frontinis kambarys ir garažas. Kreiptis 
kiekvienu laiku tel. LL. 8361.

High Park rajone išnuomojamas l-mc 
augšte frontinis kambarys su baldais. Ga
lima naudotis virtuve. 50 Mountvicw 
Avc. Tclcf. MU. 8496.

Išnuomojamas kambarys su baldais II 
augšte. Galima su maistu. LL. 6473.

Išnuomojamas frontinis kambarys su ar 
be baldų. Kaina $5 savaitei. LL. 2572.

Išnuomojamas didelis kambarys ll-mc 
augšte su baldais. 31 Roblockc Avė. Te
lefonas KE. 6663.

Atsitiktinai pigiai parduodami ar keičia
mi 3 greičių automatiniai nauji patefo
nai "Webster" nuo $20 iki $30. Tefef. 
EM. 8-2014. Radiomechanikas Riekus.

KINO “CENTRE” 772 “LW'
Kasdien nuo 6 vai. vak. Reguliuojamas oras!

Ketvirtadienį — šeštadienį, vasario 25, 26, 27 d.d.
1. ROAD TO BALI — spalv. — Bob Hope, Bing Crosby,
2. WEST OF THE PECOS — Robert Mitchum

Pirmadienį — trečiadienį, kovo 1, 2, 3 d.d.
1. JULIA MISBEHAVES — Greer Garson, Walter Pidzeon
2. CARSON CITY — spalv. — Randolph Scott, Lucille Norman

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

te

Visi kviečiami į tradicinį linksmą
Spurgu, Baliu,

kovo 2 dieną, ANTRADIENĮ, žinomoje UNF salėje, 297 College St. 
SPURGOS, TURTINGAS BUFETAS ir ŠALTAS ALUTIS.

Gros puiki kapela. Nuotaikingas kepurių ir balionių valsas, o per
traukų metu veiks laimės šulinys ir dar įvairios užgavė.nių 

staigmenos.
Pradžia 7 vai. 30 min. Įėjimas tik $1.

Pelnas skiriamas šv. Jono Krikštytojo bažnyčios remontui ir 
■ ir Prisikėlimd bažnyčios statymui.

Rengia KLKM D-jos Toronto skyrius.

Gimnazijos rūmams apmokėti 
aukojo po $10 — Aug. Kuolas/ 
A. Virbūnas; $25.90 KL Moterų I 
Bendr. Toronto skyrius. Viešoje j 
rinkliavoje Vasario 16 minėjime; 
surinkta $129,68; šv. Jono Kr.! 
bažnyčioje tą dieną per pamal
das surinkta $75.

Toronto Šalpos K-tas prašo ir 
toliau aukoti gimnazijos rūmams 
apmokėti, atnešant aukas į Lie
tuvių Namus, svetainę “Tulpė’* 
ar skambinti tel. KE. 2154 ir KE. 
3027. Aukos bus paimtos iš na- 
mu.Toronto Šalpos K-tas.

|AuxandrA!
VAKARAIS 8.20 vol. vak.

POPIETINIS SPEKTAKLIS trečiadienį 
ir šeštadienį 2.20 vai. p.p. 

Dabar iki kovo 6 d.

OPtnA ttSTIVM
į ROYAL CONSERVATORY 1 
f-' OPERA COMPANY

Vakarais: vasario 23; kovo 2 ir 
šeštadieni po pietų; vasario 27 

THE CONSUL
Vakarais: vasario 24, 26 ir 

kovo 6 ir po pietų; kovo 3 d. 
LA BOHEME

Vakarais: vasario 25, kovo 1 ir 4 d. 
ir šeštadienį po pietų; kovo 6 d.

K1GOLETTO
Vakarais: vasario 27 ir kovo 3 ir 

5 d.d. 
Wolf Ferrari 

TĖVU MOKYKLA
Vok.: $3.50, $1,50. Trėčiod po pietų: 
$2.50, $1. Seštod. po pietų: $3, 1.50.

Dėmesio /
Proga pigiai įsigyti tabako formą. Dėl 
staigaus išvykimo į užsienį pigiai, sku
biai išsimokėtinai parduodu tabako for
mą 200 akrą, 2 gyv. namai su patogu
mais, grinhousas, 2 daržinės, kildos 
(džiovyklos) ir kiti* trobesiai, visos rei
kalingos tabako auginimui mašinos, trak
torius, 2 arkliai, futlcizcris, stiklai ins- 
pektams, miško medžiaga. Yra seno miš
ko. Norintiems parduodu po 100 akrą. 
Kaino pagal susitarimą. Izidorius Rač- 
kus, St. Williams R.R.1, Ont.

VISI į Užgavėnių blynu 
B ALIŲ - ŠOK IUS

VASARIO 27 d., ŠEŠTADIENĮ, UNF salėje, 297*College St.
-------- Bufetas ir gėrimai —------

Gros Toronto Lietuvių Orkestras “TRIMITAS”
Pradžia 8 vai. vak. Įėjimas tik $1.

Pelnas skiriamas Maironio v. šeštadienio mokyklos išlaikymui.
Mokyklos Tėvų Komitetas.

Visi maloniai kviečiami
atsilankyti vasario mėn. 28 d., SEKMADIENĮ, į Lietuvių 
Namuose ruošiamą

Linksma LŽsifiavėiimc>

Maloni muzika, trumpa programa — sol. S. Mašalaitė ir dai- 
niečių gaminti Užgavėnių užkandžiai.

Moksleivijai teikiamos privilegijos. ‘ - Pradžia 7 vai. vak.
TLM Šalpos Grupė “Daina”.

Nepriklausomybės šventė
(Atkelta iš 2 psl.) } 

to nelaimių, mums dar ilgai teks 
klausytis senai žinomų tiesų, kad 
Kanada puikus kraštas ir girdėti 
ųąandagius “welcome” užtikrini
mus; Z'

Prof. dr. Pr. Padalio angliškoji 
ir lietuviškoji kalbos buvo labai 
kondensuotos, taiklios ir gražios 
savo forifta. Angliškai kalbėto
jas priminė, kad šiandien mes su 
giliu skausmų minime tautos 
prarastą laisvę ir baisiąją trage
diją, kai apie 700.000 pabaltiečių 
ištremti kenčia Sibiro taigų sto
vyklose. Mūsų pareiga pasakyti 
pasauliui, kas gresia jam iš tarp
tautinės bolševizmo konspiraci
jos, vadovaujamos iš Maskvos. 
Mes liudininkai, o mūsų broliai 
krašte tebekovoja, veda despera
tišką kovą, sudedami kraujo 
aukas ant tėvynės laisvės alto
riaus. Jei anksčiau mums neti
kėjo, tai užsitęsusi kova pasaulį 
įtikina. Mūsų kova nėra izoliuo-

i ta. Pavergtųjų yra 800 milijonų. 
Tai didelė jėga pačios Sovietijos 
viduje, o už jos ribų jau sufor-

■ anuota taip pat didelė antikomu- 
! nistinė koalicija — NATO. Abi 
i šios jėgos yra mūsų laisvės lai- 
i das ir viltis.

-Vystydainas šią mintį lietuviš
kai, preleg. priminė, kad dabar

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis. 
30 DEWSON ST., Toronto, Ont 
Informacijų kreiptis OL. 1403

• 24 valandų tarnyba.

LIETUVIU 
SMULKIŲ PREKIŲ 

KRAUTUVĖ

“VITA”
1033 College St.

(sekančios durys nuo Prisikė
limo parapijos)

MONTREAL, Oue.
KLT Montr. skyrius ir šv. Ka- 1 je: rašytojai M. Aukštaitė, J. 

zimiero parapija praeitą sekma- j Zmuidzinas, K. Veselka ir H. Na- 
dienį darė Vasario 16-tos minė- ■ gys skaitys iš savos kūrybos, dra- 
jimą, priėmė rezoliucijas ir rin- mos aktoriai E. Gailevičiūtė ir J. 
ko aukas, karias rengėjai pa- į Akstinas paskaitys linksmų lie- 
skirstys geriems tikslams. Kleb. Į tuvių autorių kūrinių; Z. Lapino 
kun. Bobinas paaiškino, kad mi- J ved. vyrų kvartetas viešai pasi- 
nėjimas daromas seniems para- į rodys pii'mą kartą sąstate: Br. 
pijiečiams, kurie yra prisirišę' Jaugėlis, V. Murauskas, L. Ba- 
prie savo bažnyčios ir nenueina' rauskas ir V. Vaišvila. Akompa- 
į kitur ruošiamą Vasario 16-tos j nuos ir duos keletą savo kūrinių

Į lietuvių iš Čikagos pirmininkas 
atsiprašė dėl laiko stokos, o susi
rinkusieji jiems už nuoširdų pa
siryžimą padėkojo paplodami.

Pirmininko perskaitytas rezo
liucijas — Kanados vyriausybei 
ir broliams tėvynėje kenčian
tiems — susirinkusieji priėmė 
sustodami (žr. 1 psl.). Po. to buvo 
paskelbta 10 min. pertrauka.

Meninėje daly “Varpo” choras 
išpildė dvi dainas, po to padaina
vo 3 dainas sol. Stef. Mašalaitė, 
Maironio “Nepriklausomybę at- 
gavom” gražiai padeklamavo mo 
kinukė Jūratė Dailidaitė, padai
navo 3 dainas sol. Vacį. Verikai- 
tis ir pagaliau mišrusis “Varpo” 
choras sudainavo 4 dainas. Cho
rams dirigavo ir solistams akom
panavo nenuilstamasis chorų ve
dėjas muz. St. Gailevičius.

Po trumpos pirmininko padė
kos programos dalyviams, cho
rui vedant, sugiedotas Tautos 
Himnas ir visi susikaupę išėjo į 
namus, salėję išbuvę 3’Ą vai. 
(užtęsė perilgos sveikinimų kal
bos). Dalyvių buvo gal arti 2000 
— pilnutėlės sėdynės ir dar daug 
stovinčių.

Prie įėjimo rinkta aukos Tau
tos Fondui, o pertraukos metu 
dar ir apylinkės šalpos fondui.

ixcii, yięicg. puiiixiiv, ivau uumci. < Pasibaigus aktui įvyko TLN 
laisvasis pasaulis, o ypač jam • arbatėlė, apylinkės v-bos suruoš- 
vadovaujančios JAV, mums jau ta programos dalyviams ir sve-

minėjimą. . (
Kalbėtojas Jonas ' Valaitis iš 

Niujorko, peržvelgęs esamą pa
dėtį ir sąlygas Lietuvoje, pagrin
dinai apsistojo prie klausimo, 
kaip mes būdami laisvame pa
saulyje galime padėti savo bro
liams tėvynėje. Tapti vertais 
žmonėmis svetimšalių akyse ir 
sutartinai talkininkauti Lietuvos 
laisvinimo darbe, buvo J. Valai
čio atsakymas su daugeliu rea
lių, aiškių ir suprantamų kelių 
nurodymu.

Meninė dalis buvo trumpa, 
nes parapijos choras dėl šalčių 
nespėjo pasiruošti ir programoje 
nedalyvavo.

kanadietis komp. F. Morel. Pel
nas skiriamas Stipendijų - pa
šalpų fondui, o kultūrinis pa
rengimas visiems pasigėrėti.

“Neringos” skaučių tuntas da
ro sueigą vasario 28 d. 3.30 vai. 
pp. AV parapijos salėje paminė
ti tarptautinei skaučių dienai — 
vasario 22 — ir šv. Kazimierui. 
Kviečia dalyvauti skaučių tėvus 
ir bičiulius.

Skautų tuntas savo globėjo šv. 
Kazimiero minėjimą daro kovo 
7 d., sekmadienį. Programa: iš
kilmingos pamaldos 11 vai. šv. 
Kazimiero bažnyčioje, 12 vai. 

; tunto sueiga ir bendri pusryčiai 
i su pasirodymais. Skautų tėvai ir 

Į minėjimą atsilankė pusantro rėmėjai kviečiami dalyvauti.
šimto, daugiausia senosios atei- 
vijos atstovų.

DLK Vytauto Lietuvių Klu
bas išmokėjo savo šėrininkams 
dividendus — po $10 už $25 ver
tės šorą. Klubas, kaip biznio įmo
nė, daro nemažą pažangą ir ge
rai laikosi, tačiau tenka apgailes
tauti, kad lietuvybės reikalui jis 
beveik kurčias ir nebylys.

Tačiau yra vilties, kad ir tojf 
sritvje gali būti geresniu pro 
v y i -x- i t v • f Tonams; d. ruKcieviciUTei. j. r\KSTinui. u.
SVftlSCių. Glldetl, kad energin- i gQrQusi^yi ir K. Veselkai, skautų Vyčių 
gas klubo pirmininkas rimtai j būrelio tautinių šokių grupei ir jos vad. 
svarsto klubo praplėtimo reika- į J. Kibirkščiui už atliktą programą, K. 
lą. Norima nupirkti greta esanti! Vcse,kai už scenos apipovidolinimą, tė- 
sklvua, pakelti esamą pastatą;
nuo dviejų iki tujų augstų ai ; rczo|iuciįu. ir informacinės medžiagos at- 
net ir padidinti. Praplėstas klu-J spausdinimo, inž. L. Balsiui, B. Cipli- 
bas/ esą, galėtų patarnauti ir I jauskaitei, tėvui J. Kubiliui SJ, ir A. 
organizaciniams" lietuvių reika- • Voupšoi už vertimus į onglų ir prancūzų 
tams " ; kolbos, sesėms skautėms už tautinių

i * • ’ ženkleliu paruošimą ir tvarkos paloiky-LiętUV 1U Klube Šeštadienį, ya- ; solcjc, o Montrealio lietuvių visuo- 
šario 20 a., įvyko visiems pažįs- į menei už gausų atsilankymą — Ncpn- 
tamo senųjų lietuvių veikėjo J. klausomybės šventės pagerbimą. 
Paznokaičio 40 metų vedybinės I Montrealio apylinkės valdyba,
sukakties paminėjimas. Dalyva- Į Atitoisymas. Praeitos savaitės TŽ M. 
VO virš 200 asmenų. ' kronikos "Vasario 16-ji" žinutei patiks-

■ Paremkime lietuvi!. Buvusį, ,inti pastebime, kad iškilmingam aktui 
“Lietūkio” tarnautoja Joną Pe^ i Platea“ SQ'd'f Pirmininkavo. aPyt. v-bos 
lani, dabar gyvenanti Rio ae Ja- koĮbomis pronejindjo ir rezoliuciją ska£ 
neiro, Brazilijoje, ištiko skaudi ■ -• • — 
nelaimė. Jis buvo pervažiuotas 
automobilio, kuriuo važiuotojas 
paliko jį nelaimės vietoje. Ligo
ninėje jam buvo nupiauta visa 
kairioji koja.

Užjausdami savo tautietį ir 
bendradarbį mes, Montrealyje 
gyvenantieji buvę “Lietūkio” 
tarnautojai, nutarėme pravesti 
Jono Pelanio naudai rinkliavą. 
Surinktus pinigus pasiųsime nu
kentėjusiam. kad jis galėtų įsi
gyti dirbtiną koją.

Labai prašome Montrealio vi
suomenę, į kurią kreipsimės su 
KLB Montrealio apyl. valdybos 
patvirtintais aukų lapais, neatsL 
sakyti paremti mūsų sumanymą. 

Lictūkiečių grupė.
Op. sol. E. Kardelienė ir muz. 

K. Smilgevičius koncertuos kovo 
21 d. 3.30 vai. pp., Plateau salėje. 
Koncerto pelnas skiriamas AV 
bažnyčios statybos fondui. Pa
kvietimai jau gaunami AV pa
rapijos klebonijoje.

Liet. Akad. Sambūrio “Dainos-

Padėka
KLB Montr. Apyl. V-bo nuoširdžiai 

t į dėkoja AV kleb. J. Kubiliui SJ ir šv. Ka
zimiero parapijos kleb. J. Bobinui už 
atlaikymę iškilmingų pamaldų Lietuvos 
Nepriklausomybės šventėje ir pasakymą 
pritaikytų pamokslų, visiems org. pir
mininkams- ar atstovams dalyvavusiems 
garbės prezidiume, dr. H. Nogiui už pa
skaitą, Politinės k-jos prezidiumui už 
talką paruošiant rezoliucijas, A. Norkc- 
liūnui už rezoliucijų perskaitymą trimis 

» kolbomis, AV parapijos choro vod. A. 
_ » Piešinei ir choro dalyviams, dramos ak- 

! toriams: B. Pūkelevičiūtei, J. Akstinui, L. 
• Barauskui ir K. Veselkai, skautų Vyčių

tiki ir net prašo informuoti, liu- čiams. Čia prof. Padalis pakai- muzikos-literatūros ir mod. šo- 
dyti apie tas baisybes, kokios: bėjo apie JAV lietuvių organi-; kio vakaras” įvyks kovo 14 d 
laukia laisvojo pasaulio, jei bol-I zacinius reikalus bei laisvės ko- į 3.30 vai. pp., Darcy McGee salė

je, 220 Pine Ave. W. Programo-ševizmas įgyvendintų savo tiks-: vos organizaciją, pareikšdamas 
lą parblokšti jį visą, o pirmiausia į pasigėrėjimo Kanados lietuvių 
JAV, kurios jau yra apsispren-i bendruomenės organizuotumu, 
dusios pasipriešinimo Kovai va-i The Glob and Mail
dovauti. Mes turim kalbėti, pa-į Vasario 16 minėjimą paminėjo 
dėti įsąmoninti visuomenę, nes, pirmadienio laidoje kartu su tą 
demokratijose vyriausybės galu- pačią dieną vykusiu estų nepri
tinus sprendimus daro,{tįk pagal klausomybės minėjimu Massey 
visuomenės įsitikinimus, pagal Hali, pridėdamas taip pat trijų 
jos valią. O mūsų pačių didysis estaičių ir vienos lietuvaitės kli-, 
uždavinys paremti kovą, kai ji šes. Lietuvaitė Br. Ragauskaitė 
prasidės ir šokti į talką išretin- nufotografuota laikanti minėji- 
tiems broliams tėvynėje. mo programų pluoštą. Iš kalbų

Po to dar kalbėjo estiį ię latvių pacituotas pareiškimas Yarem- 
bendruomenių bei vokiečių visos ko, kad visų laisvė surišta ir 
Kanados “Harmdnie” klubo at- Cowling kvietimas įsijungti į 
stovai'. Dar norėjusius sveikinti vietos gyvenimą, įnešant naujų 
rumunų, gudų, ABN, Pabaltie-' 
čių federacijos atstovus' ir tūlo

mo programų pluoštą. Iš kalbų

ko, kad visų laisvė surišta ir 
Cowling kvietimas įsijungti į

B. SERGAUTIS
* REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

GENERAL INSURANCE ~
KE. 7593

1. Namai pardavimui. Greitas ir sąžiningas patarnavimas per
kant bei parduodant namus įvairiose miesto dalyse.

2. Paskolos. Parūpinami pinigai jmokčįimui. Sukeliamos pd&oMš. 
Geriausi pasiūlymai pinigams investuoti.

3. Paskolos statybininkams. Didž iousios pdKkbfafr -ge - 
rioi^kxnis sąlygomis naujiems namams statyti. Taip pat N.H.A* boslotos.

4. Insurance. Namu, baldų, mašinų draudimas. Praneškite savo ad
resą ir jums niekuomet nebereikės rūpintis draudimo otnaujinimu^Mcs ve
dame specialią kartoteką. Įvairus draudimas ligos, nelaimingi^ įsitikimų 
atveju ir tt.

ŠIOS SAVAITĖS NAMAI SKUBIAM PARDAVIMUI:
$13.900, Bloor • High Park, 8 kamb., gero mūro namas, 2 virtuvės, alyva šil

domos. Dvigubos garažas.
$15.900, Dundas -Rusholme, 8 kambarių, 2 ougštu mūrinis namas. Vandeniu 

- alyva šildomos. Dvigubos garažas.
Jei nori p/rkti ar parduoti

namą orfc>°
KREIPKIS:

B. SERGAUTIS, Telef. KE. 7593

Jei domiesi Real Estate 
bizniu

idėjų.
Toronto Daily Star minėjimo 

aprašymui paskyrė maždaug 
tiek pat vietos, taip pat kartu su 
estų minėjimu ir įdėjo net 3 lie
tuvaičių fotografijas: jaunutės 
mergaitės Dalės Daugvainytės 
su ilgomis kasomis ir dvi poras 
tautiniuose kostiumuose — Stef. 
Berneckienės su Br. Ragauskai
te ir Stef. Mašalaitės su Ange
le Laurušaityte.

The Telegram įsidėjo tik apra
šymą, taip pat abiejų tautų mi
nėjimų. be nuotraukų.

Berods tai pirmas atsitikimas, 
kad lietuvių iškilmės, paminėtos 
net visų trijų dienraščių. ’

Lietuviškosios mokyklos 
minėjo nepriklausomybės šven
tę šeštadienį, šv. Jono Kr. baž
nyčioje įvyko pamaldos, kuriose 
dalyvavo abiejų mokyklų mo
kytoji ir dalis tėvų. Po pamaldų 
TLN įvyko trumpa akademija, 
kurios metu į jaunuosius šiltai 
kalbėjo J. Matulionis.

Meninę programą atliko patys 
mokiniai.

i 
t

te A. NorkeliūnaS.

Vaikų prekybos byla
Iš Montrealio pranešama apie 

toliau vykdomą tardymą vaikų 
pirklių byloje. Policija, žinoma, 
daug ko neatidengia, tačiau sa
koma, kad toji banda per 10 me
tų išviso išgabenusi apie 1000 
vaikų ir gavusi apie $3.000.000. 
Pasirodo, kad buvo medžiojamos 
netekėjusios nėščios mergaitės, 
kurioms būdavo parūpinama 
slapta prieglauda nėštumo pa
baigai ir medicinos pagalba sū 
viena sąlyga, kad jos pasižadėtų 
nereikšti jokių pretenzijų į kūdi
kį. Kadangi šitokios mergaitės 
būdavo surandamos dažniausiai 
anksčiau negu kas jų nėštumą 
pastebėdavo, tai, matyti, banda 
turėjo ryšių su gydytojais.

Spauda praneša apie vieną at
sitikimą. kaip dvi policijos sek
lės, moterys, nupirko pažymė
tais banknotais vieną kūdikį, su- 
mokėdamos $3.500. Šiaip kaina 
siekianti $10.000. ypač, jei par
duodama žydų šeimoms, užtik
rinant, kad kūdikis pagimdytas 
žydės. Tani banda panaudodavu
si žydes mergaites.

k

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

Dundas — Shaw, $12.0C0, įmokėti S2 500, 7 kambarių atskiras namas, van
deniu - alyva šildomas, didelis garažas; 1 atviras morgičius balanse.

$10.000, 10 akrų žemės plotas prie 27-to kelio, važiuojant į Maltoną; įmokėti 
$3.000.; nėra trobėsių.

A^mico. 515.500. 8 kamb. dupleksas, dėl dviejų šeimų’; vandeniu - alyva op* 
šildomas; du garažai, didelis kiemas. Įmokėti apie pusę.

Boustead Avc. (prie •fconccsvalles) atskiros plytų namas, 12 kamb., 2 vonios 
vandeniu šildomas, įmokėti $8.000. Užimti visą namą galima tuojau.

AL GARDENS |
REAL ESTATE • • v 

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
TdefoiMi: LO. 2738, vakarai* HU. V-1543

Naujas mūšy skyrius: 1 
1597 Bloor St. W. Tel. LA. 8772 Į

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

I




